רשיומות
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CONVENTION POUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DES
CONFLITS INTERNATIONAUX
)תרגומ(

הוד מלכותו קיסר גרמניה ומלך פרוםיהז נשיא
ארצות הברית של אמריקה ן נשיא רפובליקת ארגנ
טינה; הוד מלכותו קיסר אוסטריה ,מלך בוהמיה
וכד׳ והמלך האפיפיורי של הונגריה? הוא מלכותו
מלך בלגיה; נשיא רפובליקת בוליביה; נשיא רפוב
ליקת ארצות הברית של ברזיל; הוד רוממותו המל
כותית נסיך בולגריה; נשיא רפובליקת צ׳ילה הוד
מלכותו קיסר סין; נשיא רפובליקת קולומביה; המו
של הזמני של רפובליקת קובה; הוד מלכותו מלך
דניה; נשיא הרפובליקה הדומיניקאנית; נשיא רפוב
ליקת אקואדור! הוד מלכותו מלך ספרד; נשיא
רפובליקת צרפת; הוד מלכותו מלך הממלכה המאו
חדת של בריטניה הגדולה ואירלנד ושל הדומיינ־
יונים הבריטיים שמעבר לים ,קיסר הודו ? הוד מלכו־
תו מלך יוון; נשיא רפובליקת גואטמלה  $נשיא רפוב
ליקת האיטי; הוד מלכותו מלך איטליה; הוד מלכו
תו קיסר יפן; הוד רוממותו המלכותית הדוכס הגדול
של לוכםמבורג ,הדוכס מנאםאו; נשיא ארצות הברית
של מכסיקו; הוד רוממותו המלכותית נסיך מונטנג־
;

כתבי אמנה  ,463כרך  — .13יישוב סכסוכים בדרכי שלום.

)nipn
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de
Prusse; le Président des Etas-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi
de Bohème etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etas-Unis du
Brésil ; Son Altesse Royale le Prince de Bul; garie ; le Président de la République de Chili
Sa Majesté l'Empereur de Chine; le Président
de la République de Colombie; Le Gouver;neur Provisoire de la République de Cuba
Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président
de la République Dominicaine; le Président
de la République de l'Equateur; Sa Majesté
le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irland et
des Territoires Britanniques au delà des Mers,
Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des
Hellènes; Le Président de la République de
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Guatemala; Le Président de la République
d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau; Le Président des Etats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège, Le
Président de la République de Panama; Le
Président de la République du Paraguay;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Le Président de la République du Pérou; Sa Majesté
Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le
Roi de Portugal et des Algarves, etc. ; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ; Le Président de la
République du Salvador; Sa Majesté le Roi
de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa
Majesté le Roi de Suède; Le Conseil Fédéral
Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;
Le Président de la République Orientale de
l'Uruguay; Le Président des Etats-Unis de
Venezuela.

נשיא רפובליקת ניקאראגואה ? הוד מלכותו

Animés de la ferme volonté de concourir
au maintien de la paix générale ;

בהיותם חדורים רצון כן לשקוד על קיום שלום
;כללי

Résolus à favoriser de tous leurs efforts
le règlement amiable des conflits internationaux ;

בהיות מנוי וגמור אתם לקדם בכל המאמצים
;שביכולתם יישובם של סכסוכים בדרכי ידידות

Reconnaissant la solidarité qui unit les
membres de la société des nations civilisées;

בהכירם בסולידאריות המאחדת את בני חברת
;האומות התרבותיות

Voulant entendre l'empire du droit et
fortifier le sentiment de la justice internationale;

בהיותם רוצים להרחיב את שלטון החוק ולחזק
;את הוקרת הצדק הבין־לאומי

Convaincus que l'institution permanente
d'une juridiction arbitrale accessible à tous,
au sein des Puissances indépendantes, peut
contribuer efficacement à ce résultat;

בהיותם משוכנעים שכינון קבע של בית דין
, בקרב מעצמות בלתי תלויות,לבוררות פתוח לכל
;יתרום באופן פעיל לתכלית זו

Conseidérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure
arbitrale ;

בשימם לב אל היתרונות המתלווים לארגונם
;הכללי והסדיר של סדרי בוררות

Estimant avec l'Auguste Initiateur de la
Conférence internationale de la Paix qu'il
importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur
lesquels reposent la sécurité des Etats et le
bien-être des peuples;

בהיותם שותפים לדעת יוזמה הנערץ של ועידת
השלום הבין־לאומית שמן המועיל הוא להעלות בהס
כם בין־לאומי את עקרונות היושר והזכות שעליהם
,•מושתתים בטחון המדינות ושלום העמים

Désireux, dans ce but, de mieux assurer
le fonctionnement pratique des Commissions
d'enquête et des tribunaux d'arbitrage et de

בהפעלתם המעשית

.• — יישוב סכסוכים בדרכי שלום13  כרך,463 כתבי אמנה

;

רו

 נשיא רפוב,מלך נורווגיה נשיא רפובליקת פנמה י
;

ליקת פאראגואי! הוד מלכותה מלכת הולנד? נשיא
רפובליקת פרו; הוד מלכותו השאח של פרם? הוד
מלכותו מלך פורטוגל והאלגארבים וכ״ו! הוד מלכותו
; הוד מלכותו קיסר כל מדינות רוסיה:מלך רומניה
;נשיא רפובליקת םאלואדור; הוד מלכותו מלך סרביה
;הוד מלכותו מלך סיאם; הוד מלכותו מלך שוודיה
המועצה הפדראלית של הלווטיה הוד מלכותו קיסר
;

העותומאנים; נשיא רפובליקת אורוגואי המזרחית
:נשיא ארצות הברית של ונצואלה

בהיותם• רוצים לשם כך

והיעילה יותר של ועדות חקירה ובתי דין לבוררות
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faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporte!
une procédure sommaire;

במקרים המאפשרים

Ont jugé nécessaire de réviser sur certains points et de compléter l'œuvre de la
Première Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux:

ראו הצדדים המתקשרים לנחוץ לתקן בפרטים
מםויימים ולהשלים את עבודת ועידת השלום הרא
?שונה ליישוב סכסוכים בין־לאומיים בדרכי שלום

Les Hautes Parties contractantes ont
résolu de conclure une nouvelle Convention
à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

הצדדים המתקשרים החליטו לחתום על אמנה
 ומינו את האנשים הבאים כציריהם,חדשה לתכלית זו
:המוסמכים

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi (le
Prusse :

: מלך פרוסיה,הוד מלכותו קיסר גרמניה

5 םדרי־דין מקוצרים

Son Excellence le baron Marschall de
Bieberstein, Son ministre d'état, Son
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Constantinople;

 מיניס,הוד מעלתו הברון מרשל דה ביברשטיין
 שליחו המיוחד וצירו המוסמך,טר המדינה שלו
;בקושטא

M. le dr. Johannes Kriege, Son envoyé e:i
mission extraordinaire à la présente Conférence, Son conseiller intime de légation
et jurisconsulte au ministère Impérial
des affaires étrangères, membre de la
cour permanente d'arbitrage.

 שליחו בשליחות מיוחדת,ד״ר יוהאנם קריגה
 יועץ אישי של הצירות ויועץ משפטי,בועידה זו
 חבר בית־,במיניםטריון הקיסרי לעניני־חוץ
.המשפט הקבוע לבוררות

;נשיא ארצות־הברית של אמריקה

Le Président des Etats-Unis d'Amérique :
Son Excellence M . Joseph H• Choate,
ambassadeur extraordinaire;

; שגריר מיוחד, צ׳ואט.הוד מעלתו מר יוסף ה

Son excellence M . Horace Porter, ambassadeur extraordinaire;

? שגריר מיוחד,הוד מעלתו מר הוריים פורטר

Son Exellecnce M. Uriah M . Rose, ambassadeur extraordinaire;

, שגריר מיוחד, רוז.הוד מעלתו מר אוריה מ

Son Excellence M. David Jayne Hill, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à la Haye;

 שליח מיוחד וציר,הוד מעלתו מר דוד ג׳יין היל
אג.מוסמך של הרפובליקה בד

M. Charles S. Sperry, contre-amiral,
ministre plénipotentiaire;

; ציר מוסמך, תת־אדמירל, ספרי.מר צ׳ארלז ם

M. Georges B. Davis, général de brigade,
chef de la justice militaire de l'armée
fédérale, ministre plénipotentiaire;

 ראש השי, גנרל בריגדה, דייוים.מר ג׳ורג׳ ב
: ציר מוסמך,פוט הצבאי של הצבא הפדרלי

M. William I. Buchanan, ministre plénipotentiaire;

. ציר מוסמך, בוקאנאן.מר ויליאם י

Le Président de la République Argentine :
Son Excellence M. Roque Saenz Pena,
ancien ministre des affaires étrangères,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Rome,
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ובהקלת החזרה על בוררות

5

:נשיא הרפובליקה הארגנטינית
 מיניסטר לשע,הוד מעלתו מר רוק סאנם פנה
 שליח מיוחד וציר מוסמך של,בר לעניני חוץ
. — יישוב סכסוכים בדרכי שלום.13  כרך,463 כתבי אמגד

membre de la cour permanente d'arbitrage;

הרפובליקה ברומא׳ חבר׳ בית־המשפט הקבוע
לבוררות

Son Excellence M. Luis M. Drago, ancien
ministre des affaires étrangères et des
cultes de la République, député national,
membre de la. cour permanente d'arbitrage ;
Son Excellence M. Carlos Rodriguez Larreta, ancien ministre des affaires étrangères et des cultes de la République,
membre de la cour permanente d'arbitrage.

 מיניסטר לשע, דראגו.הוד מעלתו מר לואיס מ
 ציר,בר לעניני חוץ ולדתות של הרפובליקה
; חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות,לאומי

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie :
Son Excellence M . Gaëtan Mérey de
Kapos-Mére, Son conseiller intime, Son
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;
Son Excellence M. le baron Charles de
Macchio, Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Athènes.
Sa Majesté le Roi des Belges :

;

 מיניס,הוד מעלתו מר קרלום רודדיגס לארטה
טר לשעבר לעניני חוץ ולדתות של הרפובליקה׳
.חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות

 מלך בוהמיה וכר והמלך,הוד מלכותו קיסר אוסטריה
:האפיפיורי של הונגריה
 יוע,הוד מעלתו מר גאטאן מדיי דה קאפום־מר
; שליחו המיוחד והמוסמך,צו האישי

 שליחו,הוד מלכותו הברון צ׳ארלז דה מקיר
.המיוחד וצירו המוסמך באתונה
:הוד מלכותו מלך הבלגים

Son Excellence M. Beernaert, Son ministre d'état, membre de la chambre des
représentants, membre de l'institut de
France et des académies Royales de Belgique et de Roumanie, membre d'honneur de l'institut de droit international,
membre de la cour permanente d'arbitrage ;

, מיניסטר המדינה שלו,הוד מעלתו מר ברנרט
 חבר המכון הצרפתי והאקדמיות,הבד הפרלמנט
המלכותיות של בלגיה ורומניה׳ חבר־כבוד של
 חבר בית־המשפט,מכון המשפט הבין־לאומי
;הקבוע לבוררות

Son Excellence M . J. Van den Heuvel,
Son ministre d'état, ancien ministre de la
justice;

 ואן דן הוול׳ מיניסטר המדי.הוד מעלתו מר י
; מיניסטר המשפטים לשעבר,נה

Son Excellence M. le baron Guillaume,
Son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à la Haye, membre de
l'académie Royale de Roumanie.

 שליחו המיוחד וצירו,הוד מעלתו הברון גיום
 חבר האקדמיה המלכותית של,המוסמך בהאג
.רומניה

Le Président de le République de Bolivie :

:נשיא הרפובליקה בוליביה

Son Excellence M. Claudio Pinilla, ministre des affaires étrangères de la République, membre de la cour permanente
d'arbitrage ;

 מיניסטר,הוד מעלתו מר קלאודיו פינילה
 חבר בית המשפט,לעניני־חוץ של הרפובליקה
;הקבוע לבוררות

Son Excellence M. Fernando E. Guachalla, ministre plénipotentiaire à Londres•

 ציר מוס, גואצ׳אלה.הוד מעלתו מר פרננדו א
.מך בלונדון
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Le Président de la République des Etats-Unis
du Brésil :
Son Excellence M . Ruy Barbosa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
membre dé la cour permanente d'arbitrage;
Son Excellence M . Eduardo F. S. dos
Santos Lisbôa, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie:
M. Verban Vinaroff, général-major de
l'état-major, Son général à la suite;
M. Ivan Karandjouloff, procureur-général de la cour de cassation.
Le Président de la République de Chili :
Son Excellence M. Domingo Gana, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Londres;
Son Excellence M . Augusto Matte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien
ministre de la guerre, ancien président
de la chambre des députés, ancien envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Buenos Aires.
Sa Majesté l'Empereur de Chine :
Son Excellence M . Lou-Tseng-Tsiang,
Son ambassadeur extraordinaire;
Son Excellence M• Tsien-Sun, Son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.

:נשיא רפובליקת מדינות־הברית ׳של ברזול
 שגריר מיוחד ומוס,הוד מעלתו מר רואי ברבוסה
; חבר בית־המשפט הקבוע של בוררות,מך

 דום סנטום.. ם.הוד מעלתו מר אדוארדו פ
. שליח מיוחד וציר מוסמך בהאג,לוסבואה
:הוד רוממותו המלכותית נסיך בולגריה
 גנרל מיור של המטה הכל,מר ורבן וינארוב
; הגנרל בפמליה,לי
 התובע הכללי של בית־,מר איבן קרנג׳ולוב
.המשפט לערעורים
:נשיא הרפובליקה צ׳ילי
 שליח מיוחד וציר,הוד מעלתו מר דומינגו גאנה
מוסמך של הרפובליקה בלונדון
;

 שליח מיוחד,הוד מעלתו מר אוגוסטו מאטה
;וציר מוסמך של הרפובליקה בברלין
 מיניסטר־המל־,י הוד מעלתו מר קרלום קונחה
 נשיא לשעבר של הפרלמנט׳ שליח,חמה לשעבר
.מיוחד וציר מוסמך לשעבר בבואנוס איירס

:הוד מלכותו קיסר סין
שגרירו

,לו־טסנג־טםיאנג

מר

הוד מעלתו
?המיוחד

 שליחו המיוחד וצירו,הוד מעלתו מר טסיין־סון
.המוסמך בהאג

Le Président de la République de Colombie :
M. Jorge Holguin, général ;
M. Santiago Pérez Triana ;
Son Excellence M . Marceliano Vargas,
général, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à
Paris.

:נשיא הרפובליקה קולומביה
; גנרל,מר חורגה הולגין
? מר סנטיאגו פרס טריאנה
 שליח, גנרל,הוד מעלתו מר מרסליאנו ורגם
.מיוחד וציר מוסמך של הרפובליקה בפאריס

Le Gouverneur Provisoire de la République
de Cuba :
M. Antonio Sanchez du Bustamante, professeur de droit international à l'université de la Havane, sénateur de la République;

;המושל הזמני של הרפובליקה קובה
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 פרופיסור,מר אנטוניו סנחם דה בוםטאמאנטה
- סינא,למשפט בין־לאומי באוניברסיטת הוואנה
;טור הרפובליקה
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Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y
Arôstegui, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République
à Washington ;

 אי ארוס־.הוד מעלתו מר גונסאלו דה קווםאדד
טגי׳ ׳שליח מיוחד וציר מוסמך של הרפובליקה
;בוושינגטון

M. Manuel Sanguily, ancien directeur
de l'institut d'enseignement secondaire de
la Havane, sénateur de la République.

 מנהל לשעבר של מכון,מר מנואל םנגואילי
להשכלה תיכונית של הוואנה׳ סינאטור הרפוב־
,ליקה

Sa Majesté le Roi de Danemark:

:הוד מלכותו מלך דניה

Son Excellence M. Constantin Brun, Son
chambellan, Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Washington;

 שליחו, חדרנו,הוד מעלתו מר קונסטנטין ברון
המיוחד וצירו המוסמך בוושינגטון ן

M. Christian Frederik Scheller, contreamiral ;

 תת־אדמירלן,מר כריסטיאן פרדריק שלר

M. Axel Vedel, Son Chambellan, chef de
section au ministère Royal des affaires
étrangères.

 ראש מחלקה במיניםטריון, חדרנו,מר אכםל ודל
.המלכותי לעניני־חוץ
:נשיא הרפובליקה הדומיניקנית

Le Président de la République Dominicaine :
M. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien secrétaire d'état au ministrére des
affaires étrangères de la République,
membre de la cour permanente d'arbitrage;

מר פרנציסקו הנריקס אי קרוואחאל׳ מזכיר מדינה
חוץ של הרפוב-לשעבר במיניםטריון לעניני
ליקה׳ חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות

M- Apolinar Tejera, recteur de l'institut
professionnel de la République, membre
de la cour permanente d'arbitrage.

מר אפולינאר טחרה׳ רקטור המכון המקצועי
 חבר בית־המשפט הקבוע לבו־,של הרפובליקה
.ררות

Le Président de la République de l'Equateur :

;

:נשיא הרפובליקה אקוואדור

Son Excellence M . Victor Rendôn, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris et à
Madrid ;

 שליח מיוחד וציר,הוד מעלתו מר ויקטור רנדון
;מוסמך של הרפובליקה בפאריס ובמדריד

M. Enrique Dorn y de Alsûa, chargé
d'affaires.

 מנהל עניני,מר אנריק דורן אי דה אלםואה
.הצירות

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

:הוד מלכותו מלך ספרד

Son Excellence M. W. R. de V i l l a - L W
tia sénateur, ancien ministre des affaires
étrangères, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;

, םינאטור, דה וילה־אורוטיה. ר.הוד מעלתו מר ו
 שליחו המיוחד,מיניסטר לשעבר לעניני־חוץ
;והמוסמך בלונדון

Son Excellence M. José de la Rica y
Calvo, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;

הוד מעלתו מר חוסה דה לה ריקה אי קאלוו׳
;שליחו המיוחד וצירו המוסמך בהאג

M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de
Mortera, député aux Cortés.

מר גבריאל מאורה אי גאמאסו׳ רוזן לבית מור־
.טרה׳ ציר בקורטה
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Le Président de la République Française :
Son Excellence M. Léon Bourgeois, ambassadeur extraordinaire de la République, sénateur, ancien président du Conseil
des ministres, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la cour permanente d'arbitrage ;

?נשיא הרפובליקה הצרפתית
 שגריר מיוחד,הוד מעלתו מר ליאון בורז׳ואה
 לשעבר נשיא• מועצת, סינאטור,של הרפובליקה
 חבר, לשעבר מיניסטר לעניני־חוץ,המיניסטרים
?בית־המשפט הקבוע לבוררות

M. le baron d'Estournelles de Constant,
séanteur, ministre plénipotentiaire de
première classe, membre de la cour permanente d'arbitrage;

 ציר, םינאטור,ברון ד׳אםטורנל דה קונםטאן
 חבר בית־המשפט הקבוע/ מוסמך מסוג א
? לבוררות

M. Louis Renault, professeur à la faculté
de droit à l'université de Paris, ministre
plénipotentiaire honoraire, jurisconsulte
du ministère des affaires étrangères,
membre de l'institut de France, membre
de la cour permanente d'arbitrage;
Son Excellence M. Marcellin Pellet, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française à
La Haye•

 פרופיסור הפקולטה למשפטים,מר לואי רנו
 יועץ, ציר־כבוד מוסמך,באוניברסיטת פאריס
 חבר מכון,משפטי של המיניסטריון לעניני־חוץ
?  חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות,צרפת

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des
]Indes :
Son Excellence the Right Honourable
Sir Edward Fry, G. C. B., membre du
conseil privé, Son ambassadeur extraordinaire, membre de la cour permanente
d'arbitrage ;

הוד מעלתו מר מרםלן פלה׳ שליח מיוחד וציר
.מוסמך של הרפובליקה הצרפתית בהאג

הוד מלכותו מלך הממלכה המאוחדת של בריטניה
הגדולה ואירלנד ושטחי הארץ הבריטיים שמעבר
: קיסר הודו,לים

,

Son Excellence the Right Honourable
Sir Ernest Mason Satow, G.C.M.G., membre du conseil privé, membre de la cour
permanente d'arbitrage ;

 חבר המו,הוד מעלתו סר ארנםט מייםון סאטאו
 חבר בית־המשפט הקבוע לבו,עצה הפרטית
? ררות

Son Excellence the Right Honourable
Donald James Mackày Baron Reay,
G.C.S.L, G.C.I.E•, membre du conseil
privé, ancien président de l'institut de
droit international ;
Son Excellence Sir Henry Howard,
K.G.M.G., C.B., Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La
Haye.

 חבר,הוד מעלתו דונלד ג׳יימם מקיי בארון ריי
 נשיא לשעבר של המכון למש־,המועצה הפרטית
?פט הבין־לאומי

Sa Majesté le Roi des Hellènes :
Son Excellence M• Cléon Rizo Rangabé,
Son envoyé extrordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin;
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 חבר המועצה,הוד מעלתו סר אדוארד פריי
 חבר בית־המשפט, שגרירו המיוחד,הפרטית
? הקבוע לבוררות

 שליחו המיוחד,הוד מעלתו סר הנרי הוארד
.וצירו המוסמך בהאג

:הוד מלכותו מלך יוון
 שליחו,הוד מעלתו מר קליאון ריזו רנגאבה
?המיוחד וצירו המוסמך בברלין
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M. Georges Streit, professeur de droit
international à l'université d'Athènes,
membre de la cour permanente d'arbitrage ;
Le Président de la République de Guatemala :

מר ג׳ורג׳ שטרייט׳ פרופיםור למשפט ביךלאי־
 חבר בית־המשפט,מי באוניברסיטת אתונא
;הקבוע לבוררות
נשיא הרפובליקה גואטמלה

M. José Tible Machado, chargé d'affaires
de la République à La Haye et à Londres, membre de la cour permanente
d'arbitrage ;

 מנהל עניני הצירות,מר חוסה טיבל מצ׳אדו
 הבר בית־,של הרפובליקה בהאג ובלונדון
;המשפט הקבוע לבוררות

M. Enrique Gômez Carillo, chargé d'affaires de la République à Berlin.

 מנהל עניני הצירות,מר אנריק גומס קרילו
.של הרפובליקה בברלין

Le Président de la République d'Haïti :
Son Excellence M. Jean Joseph Dalbémar, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République à
Paris ;
Son Excellence M. J. N. Léger, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Washington ;
M. Pierre Hudicourt, ancien professeur
de droit international public, avocat au
barreau de Port au Prince.
Sa Majesté le Roi d'Italie :

:נשיא הרפובליקה האיטי
 שליח מיוחד,הוד מעלתו מר ז׳אן ז׳וזף דלבמאר
;וציר מוסמך של הרפובליקה בפאריס
 שליח מיוחד וציר, לז׳ר. נ.הוד מעלתו מר ד
;מוסמך של הרפובליקה בוושינגטון
 פרופיסור לשעבר של המש,מר פייר אידיקור
פט הביךלאומי הכללי׳ עורך־דין המורשה להו
.פיע בפני בית־המשפט של פורט או פרעם
:הוד מלכותו מלך איטליה

Son Excelence le compte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Sénateur du
Royaume, ambassadeur de Sa Majesté
le Roi à Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage, président de la délégation Italienne.

הוד מעלתו הרוזן ז׳וזף טורניילי ברוסאטי
 שגריר הוד מלכותו, סינאטור הממלכה,די ורגאנו
 חבר בית־המשפט הקבוע לבו,המלך בפאריס
. נשיא המשלחת האיטלקית,ררות

Son Excellence M. le commandeur Guido
Pompili, député au parlement, sous-secrétaire d'état au ministère Royal des affaires étrangères ;

 ציר הפר,הוד מעלתו הקומנדור גידו פומפילי
 תת־מזכיר המדינה במיניסטריון המלכותי,למנט
;של עניני־חוץ

M. le commandeur Guido Fusinato, conseiller d'état, député aù parlement, ancien
ministre de l'instruction.

 ציר, יועץ המדינה,הקומנדור גידו פוםינאטו
.הפרלמנט׳ מיניסטר החינוך לשעבר

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

:הוד מלכותו קיסר יפן

Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki,
Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

 שגרירו המיוחד,הוד מעלתו מר קיירוקו צודזוקו
;והמוסמך

Son Excellence M. Aimaro Sato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.

 שליחו המיוחד,הוד מעלתו מר איימארו סאטו
.וצירו המוסמך בהאג
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Son Altesse Royale le Grand Duc de LuxeraBourg, Duc de Nassau;
Son Excellence M. Eyschen, Son ministre
d'état, président du Gouvernement Grand
Ducal ;
M. le comte de Villers, chargé d'affaires
du Grand-Duché à Berlin.
Le Président des Etats-Unis Mexicains :
Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Rome;
Son Excellence M. Sébastian B. de Mier,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris;
Son Excellence M. Francisco L. de la
Barra, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République à
Bruxelles et à La Haye.

הוד רוממותו המלכותית הדוכס הגדול של לוכםמ־
: דוכס נאסאו,בורג
 מיניסטר המדינה שלו׳,הוד מעלתו מר איישן
;נשיא ממשלת הדוכס הגדול
 מנהל עניני הצירות של הדוכסות,הרוזן דה וייר
.הגדולה בברלין
:נשיא מדינות־הברית מכסיקו
 שליח מיוחד, אםטווה.הוד מעלתו מר גונסאלו א
;וציר מוסמך של הרפובליקה ברומא
 שליח, דה מיאר.הוד מעלתו מר סבסטיאן ב
;מיוחד וציר מוסמך של הרפובליקה בפאריס
 שליח, דה לה בארה.הוד מעלתו מר פרנציםקו ל
מיוחד וציר מוסמך של הרפובליקה בבריסל
.ובהאג
:הוד רוממותו המלכותית נסיך מונטנגרו

Son Altesse Royale le Prince de Monténégro :
Son Exceller.ce M. Nelidow, conseiller
privé Impérial actuel, ambassadeur de
Sa Majesté l'Empereur de Toutes les
Russies à Paris;

הוד מעלתו מר נלידוב׳ יועץ־סתרים קיסרי
 קיסר כל המדינות, שגריר הוד מלכותו,בפועל
;הרוסיות בפאריס

Son Excellence M. de Martens, conseiller
privé Impérial, membre permanent du
conseil du ministère Impérial des affaires
étrangères de Russie;
Son Excellence M. Tcharykow, conseiller
d'état Impérial actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
Sa Majesté l'Empereur de Toutes les
Russie à La Haye.

, יועץ סתרים קיסרי,הוד מעלתו מר דה מרטנם
חבר־קבע במועצת המיניסטריון הקיסרי לעניני־
;חוץ של רוסיה
 יו־עץ־מדינה קיסרי,הוד מעלתו מר צ׳אריקוב
 שליח מיוחד וציר מוסמך של הוד מלכו,בפועל
.תו קיסר כל הרוסיות בהאג

:הוד מלכותו מלך נורווגיה

Sa Majesté le Roi de Norvège :
Son Excellence M. Francis Hagcrup,
ancien président du conseil, ancien professeur de droit, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la
Haye et à Copenhague, membre de la
cour permanente l'arbitrage ;

 נשיא לשעבר,הוד מעלתו מר פרנסים האגרופ
, •פרופיםור לשעבר של משפטים,של המועצה
,שליחו המיוחד וצירו המוסמך בהאג ובקופנהגן
.חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות

:נשיא הרפובליקה פאנאמה

L? Président de la République de Panama :

.מר בליםריו פורם

M. Belis.irio Porras.

:נשיא הרפובליקה פאראגואי

Le Président de la République du Paraguay :
Son Excellence M. Euserio Machaïn, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris;
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 שליח מיוחד,הוד מעלתו מר אויסריו מציין
וציר מוסמך של הרפובליקה בפאריס
;
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M. le comte G. Du Monceau de Bergendal, consul de la République à Bruxelles.

 קונסול הרפוב,מונםו דה ברגנדאל, די.הרוזן ג
.ליקה בבריסל

Sa Majesté le Reine des Pays-Bas :
M. W. H. de Beauport, Son ancien ministre des affaires étrangères, membre de
la seconde chambre des états-généraux;

:הוד מלכותה מלכת הולנד
 המיניסטר לשעבר שלה, דה בופור. ה.מר ו
5

לעניני חוץ׳ חבר• הבית התחתון של הפרלמנט

Son Excellence M. T. M. C• Asser, Son
ministre d'état, membre du conseil d'état,
membre de la cour permanente d'arbitrage ;

 אסר׳ מיניסטר המדינה. צ. מ.הוד מעייתו מר ט
 חבר בית־המשפט,שלה׳ חבר מועצת המדינה
;הקבוע לבוררות

Son Excellence le jonkheer J. C. C. den
Beer Poortugael, lieutenant-général en
retraite, ancien ministre de la guerre,
membre du conseil d'état;

, דן בר פורטוגל. צ. צ.הוד מעלתו היונקר י
, מיניםטר־המלחמה לשעבר,ליטננט־גנרל שפרש
;חבר מועצת־המדינה

Son Excellence le jonkheer J. A. Bôell,
Son aide de camp en serviee extraordinaire, vice-amiral en retraite, ancien ministre de la marine;

 שליש בשירות מיו, בל. א.הוד מעלתו היונקר י
; מיניםטר־הצי לשעבר,חד׳ תת־אדמירל שפרש

M. J. A. Loeff, Son ancien ministre de la
justice, membre de la seconde chambre
des états généraux.

 חבר, לף׳ המיניסטר למשפטים לשעבר. א.מר י
.הבית התחתון של הפרלמנט

:נשיא הרפובליקה פרו

Le Président de la République du Pérou :
Son Excellence M . Carlos G. Candamo,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris et
à Londres, membre de la cour permanente d'arbitrage.

 שליח מיוחד, קנדמו.הוד מעלתו מר קרלוס ג
,וציר מוסמך של הרפובליקה בפאריס ובלונדון
.חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות

:הוד מלכותו השאח הפרסי

Sa Majesté Impériale le Shah de Perse :
Son Excellence Samad Khan Momtazos
Saltaneh, Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Paris, membre
de la cour permanente d'arbitrage;

,הוד מעלתו םאמאד חאן מומטאזוס םאלטאנה

Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh Ul Mulk, Son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire à La Haye.

,הוד מעלתו מירזה אחמד חאן סאדיג אול מולק
.שליחו המיוחד וצירו המוסמך בהאג

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.
Son Excellence M. le marquis de Soveral, Son conseiller d'état, pair du Royaume, ancien ministre des affaires étrangères, Son .envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire à Londres, Son
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire :
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 חבר,בפאריס

שליחו המיוחד וצירו המוסמך
!בית־המשפט הקבוע לבוררות

:הוד מלכותו מלך פורטוגל ואלגארב וכו׳
 מזכיר המדי־,הוד מעלתו המרקיז לבית םובראל
 מיניסטר לשעבר לעניני,נה שלו׳ אציל הממלכה
, שליחו המיוחד וצירו המוסמך בלונדון,חוץ
; שגרירו המיוחד והמוסמך.
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Son Excellence M. le comte de Selir, Son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;
Son Excellence M. Alberto d'Oliveira,
Son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Berne.
Sa Majesté de Roi de Roumanie :
Son Excellence M. Alexandre Beldiman,
Son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Berlin;
Son Excellence M . Edgar Mavrocordato,
Son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à La Haye.
Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies :
Son Excellence M. Nelidow, Son conseiller privé actuel, Son ambassadeur à
Paris ;
Son Excellence M- de Martens, Son conseiller privé, membre permanent du conseil du ministère Impérial des affaires
étrangères, membre de la cour permanente d'arbitrage;
Son Excellence M. Tcharykow, Son conseiller d'état actuel, Son chambellan, Son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.

 שליחו המיוחד,הוד מעלתו הרוזן לבית םליר
? וצירו המוסמך בהאג
 שליחו,הוד מעלתו מר אלברטו די אוליביירה
.המיוחד וצירו המוסמך בברן
:הוד מלכותו מלך רומניה
 שליחו המיו,הוד מעלתו מר אלכסנדר בלדימן
}חד וצירו המוסמך בברלין
 שליחו,הוד מעלתו מר אדגר מברוקורדאטו
.המיוחד וצירו המוסמך בהאג
:הוד מלכותו קיסר כל המדינות הרוסיות
הוד מעלתו מר נלידוב׳ יועץ הסתרים הפרטי
}שלו בפועל׳ שגרירו בפאריס
, יועץ הסתרים שלו,הוד מעלתו מר דה מרטנם
חבר קבוע של מועצת המיניסטריון הקיסרי
} חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות,לעניני־חוץ
 מעלתו מר צ׳אריקוב׳ ייעץ־המדינה שלו.הוד
 שליחו המיוחד וצירו המוסמך, חדרנו,בפועל
.בהאג

Le Président de la République du Salvador:
M. Pedro I. Matheu, chargé d'affaires de
la République à Paris, membre de la
cour permanente d'arbitrage;
M. Santiago Perez Triana, chargé d'affaires de la République à Londres.

:נשיא הרפובליקה סלוודור
 מנהל עניני צירות הרפובליקה, מתיו.מר פדרו י
-, חבר בית המשפט הקבוע לבוררות,בפאריס

Sa Majesté le Roi de Serbie :
Son Excellence M. Sava Grouïtch, général, président du conseil d'état;
Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Rome, membre
de la cour permanente d'arbitrage ;
Son Excellence M. Michel Militchevitch,
Son envoyé extraordinaire et ministre
Plénipotentiaire à Londres et à La Haye.

:הוד מלכותו מלך סרביה
 נשיא מוע, גנרל,הוד מעלתו מר םאווה גתאיץ׳
}צת המדינה
 שליחו,הוד מעלתו מר מילובאן מילובאנוביץ׳
 חבר בית־המש־,המיוחד וצירו המוסמך ברומא
}פט הקבוע לבוררות

Sa Majesté le Roi de Siam :
Mom Chatidej Udom, major-général ;
M. C. Corragioni d'Orelli, Son conseiller
de légation ;
Luang Bhuvanarlh Nariibal, capitaine.

:הוד מלכותו מלך סיאם
;מום צ׳אתידג׳ יודום׳ מיור־גנרל
!  יועץ הצירות שלו, קורג׳יוני ד׳אורלי.מר צ
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 מנהל עניני צירות,מר סנטיאגו פרס טריאנה
.הרפובליקה בלונדון

 שליחו המיו/הוד מעלתו מר מישל מיליצ׳ביץ
.חד וצירו המוסמך בלונדון ובהאג

. קפיטן,לואנג בוונארת נריבאל
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Sa Majesté le Roi de Suède, des Golhs el des
Vendes :
Son Excellence M. Knut Hjalmar Léonard Hammarskjoîd, Son ancien ministre
de la justice, Son envoyé extraordinaire
el ministre plénipotentiaire à Copenhague, membre de la cour permanente
d'arbitrage;
M• Johannes Hellner, Son ancien ministre, sans portefeuille, ancien membre de
la cour suprême de Suède, membre de la
cour permanente d'arbitrage.

: המתים והווגדים,הוד מלכותו מלך שוודיה
,הוד מעלתו מר קנוט היאלמר ליאונרד המרשלד
מיניסטר למשפטים שלו לשעבר׳ שליחו המיוחד
 חבר בית־המשפט,וצירו המוסמך בקופנהאגן
5 הקבוע לבוררות
 מיניסטר שלו לשעבר בלי תיק׳,מר יוהאנם הלנר
חבר לשעבר של בית־המשפט העליון של
. חבר בית־המשפט הקבוע לבוררות,שוודיה

Le Conseil Fédéral Suisse :
Son Excellence M. Gaston Carlin, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Londres et à La Haye ;
M. Eugène Borel, colonel détat majorgénéral, professeur à l'université de
Genève ;
M. Max Huber, professeur de droit à
l'université de Zurich.

:המועצה ההלווטית הפדראלית
 שליח מיוחד וציר, הוד מעלתו מר גסטון קרלן,
מוסמך של הקונפדרציה ההלווטית בלונדון
ובהאג ן

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans :
Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur extraordinaire, ministre de
l'evkaf :
Son Excellence Rechid Bey. Son Ambassadeur à Rome ;
Son Excellence Mehemmed Pacha, viceamiral.

:הוד מלכותו קיסר העותומנים
 מיניס, שגרירו המיוחד,הוד מעלתו טורכן פחה
!טר לעניני וקף

Le Président de la République Orientale de
l'Uruguay :
Son Excellence M. José Batlle Y Ordonez, ancien président de la République,
membre de la cour permanente d'arbitrage.
Son Excellence M. Juan P. Castro, ancien
président du sénat, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la République à Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage.

 פרופיםור,מר אידן בורל׳ קולונל במטה הכללי
?באוניברסיטת ג׳ניבה
מר מאכם הובר׳ פרופיםור למשפטים באוניבר
.סיטת ציריך

; שגרירו ברומא,הוד מעלתו רשיד ביי
. תת־אדמירל,הוד מעלתו מחמד פחה
:נשיא הרפובליקה המזרחית אורוגואי
 נשיא,הוד מעלתו מר חוסה בטל אורדוניס
 חבר בית־המשפט הקבוע,הרפובליקה לשעבר
:לבוררות
 נשיא־הסינאט, קסטרו.הוד מעלתו מר חואן פ
 שליח מיוחד וציר מוסמך של הרפוב,לשעבר
 חבר בית־המשפט הקבוע לבו־,ליקה בפאריס
.ררות

Le Président des Etats Unis de Venezuela :
M. José Gil Fortoul, chargé d'affaires de
la République à BerlinLesquels, après avoir déposé leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus de ce qui suit :

:נשיא מדינות הברית ונצואלה
 מנהל עניני הצירות של,מר חוסה גיל פורטול
.הרפובליקה בברלין
 לאחר שהפקידו את כתב סמכויותיהם,והללו
 הסכימו על,המלאים ונמצאו ערוכים כסדר וכשורה
— :האמור להלן
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TITRE I.

DU MAINTIEN DE LA PAIX
GENERALE
ARTICLE PREMIER

En vue de prévenir autant que possible le
recours à la force dans les rapports entre les
Etats, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends
internationaux.

TITRE IL

DES BONS OFFICES ET DE LA
MEDIATION
ARTICLE 2.

 קיום השלום הכללי.חלק א
1

םעיף

כדי למנוע ככל האפשר חזרה על כוח ביחסים שבין
 מסכימות המעצמות המתקשרות להשתמש,המדינות
במיטב מאמציהם להבטחת יישובם של חילוקי דעות
.בין־לאומיים בדרכי שלום

 עזרת תיווך.חלק ב
2

סעיף

En cas de dissentiment grave ou de confit,
avant d'en appeler aux armes, les Puissances
contractantes conviennent d'avoir recours, en
tant que les circonstances le permettront, aux
bons offices ou à la médiation d'une ou de
plusieurs Puissances amies.

במקרה של מחלוקת או סכסוך חמורים מסכימות
המועצות המתקשרות שלפני הפנייה אל הנשק ייז־
 לתיווך של מעצמה,קקו׳ ככל שהמסיבות מרשות
.ידידותית או מעצמות ידידותיות

ARTICLE 3.

3 סעיף
בלא תלות אל היזקקות זו רואות המעצמות המתקש
אחת או כמה מעצמות.רות למועיל ולרצוי שמעצמה
 יציעו את תיווכן׳ ביוזמתן הן וככל,שהן זרות לסכסוך
.שהנסיבות ירשו׳ למדינות החלוקות ביניהן

Indépendamment de ce recours, les Puissances
contractantes jugent, utile et désirable qu'une
ou plusieurs Puissances étrangères au conflit
offrent de leur propre initiative, en tant que
les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices
ou leur médiation aux Etats en conflit.
Le droit d'offrir les bons offices ou la
médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant de cours des
hostilités.

מעצמות שהן זרות לסכסוך יש להן הזכות להציע
. אפילו תוך המשכתן של פעולות איבה,את תיווכן

L'exercice de ce droit ne peut jamais être
considéré par l'une ou l'autre des Parties en
litige comme un acte peu amical.

ביצועה של זכות זו לא יהא נראה אף פעם בעיני
.זה או זה מבעלי הסכסוך כמעשה לא ידידותי

ARTICLE 4.

4

סעיף

Le rôle du médiateur consiste à concilier les
prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les
Etats en conflit.

תפקיד המתווך הוא לפשר בין התביעות המנו
גדות ולשכך את רגשי המרירות באם נתעוררו בין
.המדינות החלוקות ביניהן

ARTICLE 5.

5 סעיף
תפקידי המתווך מסתיימים משעה שהוכרז על ידי
אחד מבעלי הסכסוך או על ידי המתווך בעצמו שאמ
.צעי הפיוס שהוצעו על ידיו אינם מתקבלים

Les fonctions du médiateur cessent du moment
où il est constaté, soit par l'une des Parties
en litige, soit par le médiateur lui-même, que
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les moyens de conciliation proposés par lui
ne sont pas-acceptés•

ARTICLE 6.

Les bons offices et la médiation, soit sur le
recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont
exclusivement le caractère de conseil et n'ont
jamais force obligatoire.

ARTICLE 7.

L'acceptation de la médiation ne peut avoir
pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la
guerre.
Si elle intervient après Touvetrlure des
hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en
cours.

ARTICLE 8.

6

סעיף

 אם לפי בקשת בעלי הסכסוך ואם,תיווך שהוחל בו
ביוזמת מעצמות הזרות לסכסוך׳ נודע לו אך ורק
.אופי של עצה ולעולם אין לו כוח מחייב

7

סעיף

קיבולו של תיווך אין בו כדי להפסיק׳ לדחות או לעכב
 זולת,גיוס או אמצעי התכוננות אחריב* למלחמה
.אם הוסכם על ההיפך
 הרי,חל התיווך אחרי התחלת מעשי האיבה
הפעולות הצבאיות הנמשכות לא ייפסקו באין הסכם
.על ההיפך

8

סעיף

Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans
les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante.

המעצמות המתקשרות מסכימות להמליץ על הפעלת
 מקום שהנסיבות,תיווך מיוחד בצורה שלהלן
— :מרשות

En cas de différend grave compromettant
la paix, les Etats en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient
la mission d'entrer en rapport direct avec la
Puissance choisie d'autre part, à l'effet de
prévenir la rupture des relations pacifiques.

,במקרה של מחלוקת חמורה המסכנת את השלום
בוחרת כל אחת מהמדינות היריבות מעצמה שבידיה
היא מפקידה את השליחות לבוא במגע ישיר עם
 במגמה למנוע,המעצמה שנבחרה על ידי הצד שכנגד
.את ניתוק יחסי השלום

Pendant la durée de ce mandat dont le
terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent
tout rapport direct au sujet du confit, lequel
est considéré comme déféré exclusivement aux
Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tour leurs efforts à régler le différend.

 שזמנה׳ אם לא הותנה,למשך תקופת יפוי־כוח זה
 מפסיקות המדינות, לא יעלה על שלושים יום,אחרת
בעלות הסכסוך כל מגע ישיר ביניהן בנושא הסכסוך׳
ורואים אותו כנתון באופן ייחודי למעצמות המתוו־
. והללו חייבות לעשות כמיטב מאמציהן ליישובו,כות

En cas de rupture effective des relations
pacifiques, ces Puissances demeurent chargées
de la mission de profiter de toute occasion
pour rétablir la paix.

 מוטלת על מעצ־,חל ניתוק מוחלט ביחסי השלום
מות אלה המשימה המשותפת לנצל כל שעת כושר
.• להשבת השלום
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TITRE III. DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D'ENQUETE
ARTICLE 9.

Dans les litiges d'ordre international n'enga
geant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et
provenant d'une divergence d'appréciation sur
des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties
qui n'auraient pu se mettre d'accord par les
voies diplomatiques instituent, en tant que les
circonstances le permettront, une Commission
internationale d'enquête chargée de faciliter
la solution de ces litiges en éclaircissant, par
un examen impartial et consciencieux, les
questions de fait.
ARTICLE 10.

ועדות חקירה בין־לאומיות
9

.הלק ג

סעיף

בסכסוכים בעלי אופי בין־לאומי שאין כרוכים בהם
 והנובעים מחילוקי,לא כבוד ולא אינטרסים חיוניים
 רואות המעצמות המתקש,דעות בנקודות שבעובדה
רות למועיל ולרצוי שבעלי הסכסוך שלא יכלו לבוא
 במידה,לידי הסכם באמצעים דיפלומטיים יקימו
 ועדת חקירה בין־לאומית כדי,שהנסיבות מרשות
להקל על פתרון הסכסוכים האלה על ידי הבהרת
.העובדות באמצעות חקירה אובייקטיבית נאמנה

10

סעיף

Les commissions internationales d'enquête
sont constituées par convention spéciale entre
les Parties en litige.

ועדות חקירה בין־לאומיות מוקמות על פי הסכם מיו

La, convention d'enquête précise les faits
à examiner ; elle détermine le mode et le délai de formation de la commission et l'étendue
des pouvoirs des Commissaires.

הסכם החקירה מגדיר את העובדות הטעונות
 הוא קובע את הדרך ואת המועד שבהם תור.בדיקה
.כב הועדה ואת היקף סמכויותיהם של חברי הועדה

Elle détermine également, s'il y a lieu,
le siège de la Commission et la faculté de se
déplacer, la langue dont la Commission fera
usage et celles dont l'emploi sera autorisé
devant elle, ainsi qua la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits,
et généralement toutes les conditions dont les
Parties sont convenues.

 היכן תשב, אם יש צורך בכך,כן הוא קובע
 את השפה,הועדה ואם תוכל לעבור למקום אחר
שבה תשתמש הועדה ואת השפות בהן יהיו רשאים
 וכן את התאריך בו חייב כל אחד,להשתמש בפניה
,מבעלי הסכסוך להפקיד את פרשת העובדות שלו
ובדרך כלל כל התנאים שעליהם הסכימו בעלי
.הסכסוך

Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête
détermine le mode de leur désignation et
l'étendue de leurs pouvoirs.

ראו בעלי הסכסוך לנחוץ למנות יועצים־מומ־
חים יקבע הסכם החקירה את דרך בחירתם ואת היקף
.סמכויותיהם

ARTICLE 11.

.חד בין בעלי הסכסוך

11

סעיף

Si la convention d'enquête n'a pas désigné
le siège de la Commission, celle-ci siégera à
La Haye.

 תשב,לא נקבע בהסכם החקירה היכן תשב הועדה
.בהאג

Le siège une fois fixé ne peut être changé
par la Commission qu'avec l'assentiment des
Parties.

משנקבע מקום הישיבה לא תוכל הועדה לשנותו
.אלא בהסכמת בעלי הסכסוך

Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé
par la Commission.
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לא נקבע בהסכם החקירה באיזו שפות יש להש
. תחליט הועדה בשאלה,תמש
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ARTICLE 12.

Sauf stipulation contraire, les Commissions
d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente
Convention.
ARTICLE 13.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un
des Commissaires, ou éventuellement de l'un
des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
ARTICLE 14•

Les Parties ont le droit de nommer auprès
de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec le mission de Les représenter et de
servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger
des conseils ou avocats nommés par elles,
d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant
la Commission.
ARTICLE 15.

Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses
locaux et son organisation à la disposition
des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquête.
ARTICLE 16.

Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye,
elle nomme un Secrétaire-Général dont le
bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des
procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront
ensuite versées au Bureau international de
La Haye.
ARTICLE 17.

En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles
suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres règles.
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12 ס ע י ף
 ו׳45 ועדות חקירה יורכבו בדרך שנקבעה בסעיפים
. זולת אם התחייבו אחרת, לאמנה זו57

13 ס ע י ף
,אם אחד מחברי הועדה או אחד היועצים המומחים
 מת או פרש מתפקידו או אינו יכול,אם היו יועצים
 ינהגו לשם,מאיזו סיבה שהיא לבצע את תפקידיו
מילוי משרתו הפנוייה באותם סדרי נוהל שנהגו בהם
.לשם מינויו
14 ס ע י ף
בעלי הסכסוך זכאים למנות נציגים מיוחדים להיות
 ותפקידם יהיה לייצגם ולפ,נוכחים בועדת החקירה
.עול כמתווכים בינם ובין הועדה
כן יהיו מוסמכים להעסיק פרקליטים או עורכי
 כדי להרצות את עניינם, שהם עצמם ימנו אותם,דין
.ולתמוך באינטרסים שלהם לפני הועדה
15 ס ע י ף
הלשכה הבידלאומית של בית־משפט הקבע לבור
רות פועל כמשרד רישום לחברי הועדה היושבים
בהאג׳ ויעמיד את שירותיו ועובדיו לרשות המעצמות
.המתקשרות לשימוש ועדת החקירה

16 ס ע י ף
 היא,אם מתכנסת הועדה במקום אחר ולא בהאג
ממנה מזכיר כללי ומשרדו של זה ישמש כמשרד
.רישום
 בפיקוח,מתפקידו של משרד הרישום לעשות
, את כל הסידורים הדרושים לישיבות הועדה,היו״ר
, כל זמן שהחקירה נמשכת,להכנת הפרוטוקול וכן
להשגחה על הארכיב שיועבר לאחר מכן אל הלשכה
.הבין־לאומית בהאג
17 ס ע י ף
למען הקל על כינונה והפעלתה של ועדת חקירה
ממליצות המעצמות המתקשרות על הכללים שלהלן
 במידה שבעלי הסכסוך,שיחולו לגבי סדרי החקירה
.לא אימצו להם כללים אחרים
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ARTICLE

18.

La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale
d'enquête ou dans la présente Convention, et
procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.
ARTICLE

19.

L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre Partie
les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans
tous les cas, les actes, pièces et documents
qu'EUe juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des
experts qu'elle désire faire entendre.
ARTICLE 20•

La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de ce transporter momentanément sur les lieux qu'elle juge utile de
recourir à ce moyen d'information, ou d'y
déléguer un ou plusieurs de ses membres.
L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information
devra être obtenue.
ARTICLE

21.

Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en présence
des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.
ARTICLE 22.

La Commission a le droit de soliciter de l'une
ou l'autre Partie telles-explications ou informations qu'elle juge utiles.
ARTICLE 23.

Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus large mesure
qu'Elles jugeront possible, tous les moyens
et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte
des faits en question.
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18

סעיף

הועדה תסדיר את פרטי סדרי החקירה שלא נכללו
 ותסדר את כל,בהסכם החקירה המיוחד או באמנה זו
.הענינים הפורמליים הדרושים לשם טיפול בעדות

19

סעיף

.בחקירה יישמעו טענות שני הצדדים
בתאריכים שנקבעו מעביר כל בעל סכסוך אל
ועדת החקירה ואל בעל הסכסוך השני את פרשת
 התעו, ועל כל פנים את הכתבים,העובדות׳ אם ישנה
דות והמסמכים שהוא רואה אותם כמועילים לווידוא
 וכן את רשימת העדים והמומחים שבשמיעת,האמת
.עדותם הוא מעונין

20

סעיף

 לעבור זמנית, בהסכמת המעצמות,הועדה זכאית
אל כל מקום אם היא סבורה שיש מן המועיל בחזרה
על דרך חקירה זו או לשלוח• לשם אחד מחבריה
 חובה לקבל רשות מהמדינה שבשטחה.או יותר מאחד
,אומרים לערוך את החקירה

21

סעיף

כל חקירה וכל בדיקת מקום חייבות להיעשות במעמד
לאחר.נציגיהם ופרקליטיהם של בעלי הסכסוך או
.שהוזמנו כדין

22

סעיף

הועדה זכאית לדרוש מכל אחד מבעלי הסכסוך הסב
.רות ואינפורמציה ככל שהיא רואה למועיל

23

סעיף

,בעלי הסכסוך מתחייבים לספק לועדת החקירה
 את כל האמצעים,במלוא המידה האפשרית לפי דעתם
וההקלות על מנת לאפשר לה להתוודע כל צרכה אל
.העובדות הנדונות ולהבינן בדיוק
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Elles s'engagenl à user des moyens dont
Elles disposent d'après législation intérieure,
pour assurer la comparution des témoins ou
des experts se trouvant sur leur territoire et
cités devant la Commission.

הם מתחייבים להשתמש בכל האמצעים העומ־
 על מנת להב, לפי דיני המקום שלהם,דים לרשותם
טיח את התייצבותם של עדים או מומחים הנמצאים
.בשטחם ואשר הוזמנו לפני הועדה

Si ceux-ci ne peuvent comparataire devant la Commission, Elles feront procéder
à leur audition devant leurs autorités compétentes.

לא יכלו העדים או המומחים להתייצב לפני הו
עדה׳ ידאגו בעלי הסכסוך לגביית עדותם לפני הפקי
.דים המוסמכים בארצם הם
24

ARTICLE 24.

סעיף

Pour toutes les notifications que la Commission a irait à faire sur le territoire d'une
tierce Puissance contractante, la Commission
s'adressera directement au Gouvernement de
cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit
de faire procéder sur place à l'établissement
de tous moyens de preuve.

לגבי כל ההודעות שעל הועדה למסור אותן בשט
 תפנה הועדה,חה של מעצמה מתקשרת שלישית
 הוא הדין לגבי פעולות.ישירות אל המעצמה האמורה
.הננקטות במקום לשם השגת עדויות

Les requêtes adressées à cet effet seront
exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation
intérieure. Elles ne peuvent être refusées que
si cette Puissance les juge de nature à porter
atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité•

הבקשות לצורך זה יבוצעו במידה שהאמצעים
 לפי דיני,העומדים לרשות המעצמה המתבקשת
 המעצמה הנדונה לא תוכל. מרשים זאת,המקום שלה
לדחות בקשות כאלה אלא אם היא סבורה שיש בהן
.כדי לפגוע בזכויות הריבונות שלה או בבטחונה

La Commission aura aussi toujours la
faculté de recourir à l'intermédiaire de la
Puissance sur le territoire de laquelle elle a
son siège.

כמו כן תהיה הועדה זכאית תמיד לפעול באמ
.צעות המעצמה שבשטחה היא יושבת

ARTICLE 25.

25

סעיף

Les témoins et les experts sont appelés à la
requête des Parties ou d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du Gouvernement de l'Etat sur le
territoire duquel ils se trouvent.

העדים והמומחים מוזמנים לפי בקשת בעלי הסכסוך
 ועל כל פנים באמ,א! על ידי הועדה ביוזמתה היא
.צעות הממשלה שבשטחה הם נמצאים

Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents
et des conseils et dans un ordre à fixer par la
Commission.

העדים נשמעים בזה אחר זה ובנפרד במעמד
. ולפי הסדר שקבעה הועדה,הנציגים והפרקליטים

ARTICLE 26.

26

L'interrogatoire des témoins est conduit par
le Président.
Les membres de la Commission peuvent
néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclairir
ou compléter sa déposition, ou pour se ren. — יישוב סכסוכים בדרכי שלום.13  כרך,463 כתבי אמנה

סעיף

.חקירת העדים מתנהלת על ידי היו״ר
לכל עד

חברי הועדה רשאים להציג

אולם

שאלות שלפי דעתם עשויות הן לשפוך אור על עדותו
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seigner sur tout ce qui concerne le témoin
dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.

 או להשיג ידיעות בכל ענין הנוגע לעד,!להשלימה
.בתחום הדרוש על מנת להגיע אל האמת

Les agents et les conseils des Parties ne
•peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président
de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.

הנציגים והפרקליטים אינם רשאים להפסיק את
 ואינם רשאים,העד בשעה שהוא מוסר את הודעותיו
 אבל הם רשאים,להעמיד שום שאלה ישירה לעד
לבקש מהיו״ר להעמיד לפני העד אותן שאלות נוס
.פות שימצאון למועילות

ARTICLE 27.

Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit
permis de lire aucun projet écrit. Toutefois,
il peut être autorisé par le Président à s'aider
de notes ou documents si la nature des faits
rapportés en nécessite l'emploi.
ARTICLE 28.

27

סעיף

העד חייב ליתן את עדותו בלי שיורשה לקרוא שום
 אולם היו״ר רשאי להרשות לו לעיין.טיוטה בכתב
ברשימות או במסמכים אם טיב העובדות הנדונות
.מצריך עיון בהם
28

סעיף

Procés-verbal de la déposition du témoin est
dressé séance tenante et lecture en est donnée
au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et, additions que bon lui semble et qui
seront consignés à la suite de sa déposition.

פרוטוקול מעדותו של העד נערך לאלתר ומוקרא
 זה רשאי לעשות שינויים והוספות ככול.בפני העד
.שהוא חושב לדרוש ואלה יירשמו בשולי כתב עדותו

Lecture faite au témoin de l'ensemble de
sa déposition, le témoin est requis de signer.

 הוא מתב,לאחר שכל כתב העדות הוקרא לעד
.קש לחתום עליו

ARTICLE 29.

29
סעיף
, במהלך החקירה או בסיומה,הנציגים ומוסמכים
להגיש בכתב לועדה ולבעל הסכסוך השני כל ההצ
הרות׳ הדרישות או סיכומי עובדות שיראו אותם
.מועילים לווידוא האמת

Les agents sont autorisés, au cours ou à fin
de l'enquête, à présenter par écrit à là Commission et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles
à la découverte de la vérité.
ARTICLE 30.

Les délibérations de la Commission ont lieu
à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des
membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au
vote doit être constaté dans le procès-verbal.
ARTICLE 31.

Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de
l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu
d'une décision de la Commission, prise avec
l'assentiment des Parties.
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30

סעיף

הועדה שוקלת את החלטותיה בחשאי והדיונים הם
. כל השאלות מוחלטות ברוב חברי הועדה.סודיים
מסרב חבר להצביע׳ חובה לרשום את העובדה
.בפרוטוקול

31

סעיף

 והפרוטוקול והמסמ,ישיבות הועדה אינן פומביות
כים הקשורים בחקירה לא יפורסמו אלא בתוקף החל
.טת הועדה המתקבלת בהסכמת בעלי הסכסוך
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ARTICLE

32.

\ Les Parties ayant présenté tous les éclaircis| sements et prévues, tous les témoins ayant été
entendus, le Président prononce la Clôture
de l'enquête et la Commission s'ajourne pour
délibérer et rédiger son rapport.
ARTICLE

33.

Le rapport est signé par tous les membres de
la Commission.
Si un des membres refuse de signer,
mention en est faite ; le rapport reste néanmoins valable.
ARTICLE

34.

La rapport de la Commission est lu en séance
publique, les agents et les conseils des Parties
présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à
chaque Partie.
ARTICLE

IV.

DE L'ARBITRAGE
NATIONAL.

INTER-

CHAPITRE I. — D E LA JUSTICE ARBITRALE.
ARTICLE

? מציינים את העובדה,סרב אחד החברים לחתום
.אך כוחו של הדו״ח אינו נפגע
34 ס ע י ף
 כשהנציגים,דו״ח הועדה נקרא בישיבה פומבית
והפרקליטים של בעלי הסכסוך נוכחים או לאחר
.שהוזמנו כדין
.העתק של הדו״ח ניתן לכל אחד מבעלי הסכסוך

37.

L'arbitrage international a pour ob]et le règlement de litiges entre les Etats par des juges
de leur choix et sur la base du respect du
droit.

סעיף

דו׳יח הועדה יצטמצם כדי הרצאת עובדות ומשום
 הוא משאיר בידי.בחינה שהיא אין לו אופי של פסק
בעלי הסכסוך חופש גמור לגבי התוקף שיינתן לאמור
.בו

36

36.

Chaque Partie supporte ses propres frais et
une part égale des i r a i s de la Commission.

TITRE

33 ס ע י ף
.הדו״ח ייחתם בידי כל חברי הועדה

35

35.

Le rapport de la Commission, limité à la
constatation des faits, n'a nullement le carac~ tère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux
Parties une entière liberté pour la suite à
donner à cette constatation.
ARTICLE

32 ס ע י ף
לאחר שבעלי הסכסוך הגישו את כל ההסברות והע
 וכל העדים נשמעו׳ מכריז היו״ר שהחקירה,דויות
.תמה והועדה פורשת לדיונים ולעריכת הדו״ח שלה

סעיף

כל בעל סכסוך משלם את הוצאותיו שלו וחלק שווה
.בהוצאות שהוציאה הועדה

בוררות בין־לאומית
הבוררות

שיטת

,חלק ד
.פ ר ק א

37 ס ע י ף
תכליתה של בוררות בין־לאומית היא ליישב סכסוכים
בין מדינות על ידי שופטים לפי בחירתן הן ועל
.יסוד של יחם כבוד לחוק

Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la
sentence.

בוררות משתמעת ממנה התחייבות להי.חזרה על
.כנע לפסק
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ARTICLE

38

38.

סעיף

Dans les questions d'ordre juridique, et en
premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les
Puissances contractantes comme le moyen le
plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été
résolus par les voies diplomatiques.

 ובלחוד בענין,בשאלות שנודע להן אופי משפטי
 מוכרת,פרשנותן ותחולתן של אמנות בין־לאומיות
הבוררות על ידי המעצמות המתקשרות כאמצעי
 ליישוב, ובו בזמן כאמצעי הישר ביותר,היעיל ביותר
.סכסוכים שלא עלה בידי הדיפלומטיה ליישבם

En conséquence, il serait désirable q״e,
dans les litiges sur les questions susmention
nées, les Puissances contractantes eussent, le
cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que
les circonstances le permettraient.

לפיכן* יהא זה רצוי שבםכסוכים בשאלות האמו
 אם יתעורר,רות לעיל ייזקקו המעצמות המתקשרות
. לבוררות במידה שהנסיבות מרשות,הצורך

ARTICLE

39

39.

סעיף

La convention d'arbitrage est conclue pour
des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

הסכם הבוררות נעשה לגבי שאלות שכבר קיימות
.או לגבי שאלות העלולות להתעורר בסופו של דבר

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée•

יכול שיקיף כל סכסוך שהוא או סכסוכים מסוג
.מםויים בלבד
40

ARTICLE 40.

Indépendamment des Traités généraux ou
particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue détendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

CHAPITRE

IL•—DE

LA COUR

PERMANENTE

D'ARBITRAGE
ARTICLE 41.

Dans le but de faciliter le recours immédiat
à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle à été établie
par la Première Conférence de la Paix, la
Cour permanente d'arbitrage, accessible en
tout temps et fonctionnant, sauf stipulation
contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente
Convention.
421

סעיף

בלי תלות באמנות כלליות או מיוחדות המתנות במפו
רש חזרה על בוררות בתור חובה על המעצמות
 שומרות המעצמות הללו לעצמן את,המתקשרות
, כלליים או מיוחדים,הזכות לכרות הסכמים חדשים
על מנת להרחיב את בוררות החובה לגבי כל המק
.רים שיראו אותם לאפשר להביאם לפני בוררות

לבוררות

הקבע
41

בית משפט

.ב

פרק

סעיף

במגמה להקל על חזרה על בוררות בחילוקי דעות
 מתחיי,בין־לאומיים שלא נתיישבו בדרך דיפלומטית
בות המעצמות המתקשרות לקיים את בית משפט
 כפי שהוקם בועידת השלום הרא,הקבע לבוררות
שונה׳ שיהא בר־גישה בכל עת ויהא פועל בהתאם
 זולת אם היתנו בעלי,לסדרי הדין שהוכנסו באמנה זו
.הסכסוך אחרת
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ARTICLE

42.

La Cour permanente est compétente pour tous
les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement
d'une juridiction spéciale.
ARTICLE

43.

La Cour permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau International sert de greffe à
la Cour; il est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci; il
a la garde des archives et la gestion de toutes
les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s'engagent
à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute
stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles
et de toute sentence arbitrale Les concernant
te rendue par des jurisdictions spéciales.

42 ס ע י ף
,בית־משפט הקבע מוסמך לדון בבל משפטי בוררות
.זולת אם הסכימו בעלי הסכסוך לכונן בית דין מיוחד

43 ס ע י ף
.בית משפט־הקבע יושב בהאג
לשכה בין־לאומית משמשת כמשרד רישום לבית
 היא משמשת צינור הקשר ביחס לישיבות.המשפט
על הארכיב ומנהלת את.בית המשפט; היא ממונה
.כל הענינים המינהליים
המעצמות המתקשרות מתחייבות להעביר ללש
 העתק מאושר של כל תנאי,כה׳ בהקדם האפשרי
בוררות שהגיעו אליהן ביניהן לבין עצמן ושל כל
.פסק הנוגע להן שניתן על ידי בית־דין מיוחד

Elles s'engagent à communiquer de même
au Bureau les lois, règlements et documents
constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

כיוצא בזה הן מתחייבות להעביר ללשכה את
 התקנות והמסמכים המראים בסופו של דבר,החוקים
.את ביצוע הפסקים שניתנו על ידי בית־המשפט

ARTICLE 44•

44 ם ע י ף
כל מעצמה מתקשרת בוחרת ארבעה אנשים לכל
 בני סמכא ידועים בשאלות המשפט הבין־,היותר
 והנו, שהמוניטין המוסרי שלהם גבוה ביותר,לאומי
.טים לקבל עליהם את תפקידיו של בורר

Chaque Puissance contractante désigne quatre
personnes au plus, d'une compétence
reconnue dans les questions de droit international,
jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions
d'arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur
une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres
est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent
s'entendre pour la désignation en commun
d'un eu de plusieurs Membres.
La même personne peut être désignée par
des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés
pour un terme de six ans. Leur mandat peut
être renouvelle.
En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu son replacement selon le mode fixé pour sa nomination,
et pour une nouvelle période de six ans.
. — יישוב סכסוכים בדרכי שלום.13  כרך,463 כתבי אמנה

 כחברי בית המש,האנשים שנבחרו כך נרשמים
 ברשימה והלשכה מודיעה את הרשימה לכל המע,פט
.צמות המתקשרות
כל שינוי ברשימה מובא על ידי הלשכה לידיעת
.כל המעצמות המתקשרות
שתי מעצמות או יותר משתיים רשאיות להסכים
.על בחירה משותפת של חבר אחד או יותר מאחד
.איש אחד יכול להיבחר על ידי מעצמות שונות
 מינויים.ממנים את חברי בית המשפט לשש שנים
.אלה ניתן לחדשם
 נוהגים,מת או פרש אחד מחברי בית המשפט
לגבי מילוי משרתו הפנוייה באותו נוהל שנהגו בו
 במקרה זה נעשה המינוי לתקופה חדשה.לגבי מינויו
.של שש שנים
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ARTICLE 45.

45 ם ע י ף

Lorsque les Puissances contractantes veulent
s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le
choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend,
doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

כשהמעצמות המתקשרות רוצות להיזקק לבית משפט
 הרי הבו,הקבע ליישוב מחלוקת שנתעוררה ביניהן
ררים הנדרשים להוות את בית הדין עם סמכות להח
ליט במחלוקת זו צריכים להיבחר מתוך רשימת החב
.רים הכללית של בית המשפט

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé
de la manière suivante :

לא באו בעלי המחלוקת לידי הסכם ישיר על
— : יהיו נוהגים בדרך זו,הרכב בית הדין לבוררות

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont
un seulement peut être son national ou choisi
parmi ceux qui ont été désignés par Elle
comme Membres de la Cour permanente. Ces
arbitres choissent ensemble un surarbitre.

 שמהם אחד,כל בעל מחלוקת ממנה שני בוררים
בלבד יכול להיות אזרח שלו איו אדם שנבחר מבין
.האנשים שנבחרו על ידיו כחברי בית משפט הקבע
.בוררים אלה בוחרים ביחד בורר מכריע

En cas de partage des voix, le choix du
surabitre est confié à une Puissance tierce,
désignée de commun accord par les Parties.

 מוסרים את בחירת,נחלקו הדעות שווה בשווה
הבורר לידי מעצמה שלישית הנבחרת על ידי בעלי
.הסכסוך בהסכמה משותפת

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet,
chaque Partie désigne une Puissance différente
et le choix du surarbitre est fait de concert
par les Puissances ainsi désignées.

 בוחר לו כל,לא הגיעו לידי הסכמה בנושא זה
בעל מחלוקת מעצמה שונה ובחירת הבורר המכריע
.נעשית מתוך הסכמה על ידי המעצמות שנבחרו כך

Si, dans un délai de deux mois, ces deux
Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune
d'Elles présente deux candidates pris sur la
liste des Membres de la Cour permanente, en
dehors des Membres désignées par les Parties
et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le
sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera la surarbitre.

אם תוך שני חדשים לא באו מעצמות אלה לידי
הסכמה׳ מציעה כל אחת מהן שני מועמדים מתוך
 להוציא את החברים,רשימת חברי בית משפט הקבע
 ושאינם אזרחיה של,שנבחרו על ידי בעלי המחלוקת
 משיכה בגורל קובעת מי מבין המוע.אף אחת מהן
.מדים שהוצעו כך יהיה הבורר המכריע

ARTICLE 46.

46 ס ע י ף
 מודיעים בעלי המחלוקת,משהורכב בית הדין כאמור
 את נוסח,ללשכה את החלטתם להיזקק לבית המשפט
.שטר הבוררין • שלהם ואת שמות הבוררים

Dès que le Tribunal est composé, les Parties
notifient au Bureau leur décision de s'adresser
à la Cour, le texte de leur compromis, et les
noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à
chaque arbitre le compromis et les noms des
autres Membres du Tribunal.
Le Tribunal se réunit à la date fixée par
les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.

הלשכה מעבירה בלי דיחוי לכל בורר את שטר
.הבוררין ואת שמות יתר חברי בית הדין
בית הדין מתכנס בתאריך שנקבע על ידי בעלי
 הנחוצים.  הלשכה עושה את הסידורים.המחלוקת
.לישיבת בית הדין
1

)•( ההסכם המוקדם בבוררות בין־לאומית המגדיר את סלע
.המחלוקת והקובע את סדרי הדין שינהגו לפיהם
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Les Membres du Tribunal, dans l'exercise
de leurs fonctions et en dehors de leur pays,
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
ARTICLE

 בביצוע תפקידיהם ובהיותם,חברי בית הדין
 נהנים מזכויות־יתר וחסיגויות,מחוץ לארצם שלהם
.דיפלומטיות
47

47.

םעיף

Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et
son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement
de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

הלשכה מוסמכת להעמיד את משרדיה וחבר
עובדיה לרשות המעצמות המתקשרות לשימושה של
.כל ועדת בוררות מיוחדת

La jurisdiction de la Cour permanente
peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant
entre des Puissances non contractantes ou
entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont
convenues de recourir à cette juridiction

,שיפוטו של בית משפט הקבע יכול שיורחב
 לגבי סכסוכים בין,במסגרת התנאים שנקבעו בתקנות
מעצמות לא מתקשרות או בין מעצמות מתקשרות
ובין מעצמות לא מתקשרות׳ אם בעלי הםכםודמםכי־
.מים על היזקקות לבית־דין זה

ARTICLE

48

48.

סעיף

Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu
menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs
d'entre Elles, de rappeler à celles-ci que la
Cour permanente leur est ouverte.

 מקום,המעצמות המתקשרות רואות זאת מחובתן
שסכסוך חמור מאיים לפרוץ בין שתים מהן או בין
 להזכיר לאלה האחרונות שבית־משפט,יותר משתים
.הקבע פתוח לפניהן

En conséquence, Elles déclarent que
fait de rappeler aux Parties en conflit
dispositions de la présente Convention, et
conseil donné, dans l'intérêt supérieur de
paix, de s'adresser à la Cour permanente,
peuvent être considérés que comme actes
bons offices.

le
les
le
la
ne
de

הילכך הן מכריזות שעובדת הזכרת הוראותיה
 והעצה הנית,של אמנה זו לבעלי הסכסוך הירובים
 להיזקק לבית־משפט,נת להם׳ לטובת עניני השלום
. אין לראות בהן אלא מעשי ידידות,הקבע

En cas de conflit entre deux Puissances,
l'une d'Elles pourra toujours adresser au Bureau International une note contenant sa
déclaration qu'Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.

 יכולה אחת,במקרה של סכסוך בין שתי מעצמות
מהן לשלוח תמיד אל הלשכה הבין־לאומית איגרת
ובה הצהרה שהיא נכונה להביא את הסכסוך לפני
.בוררות

Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre Puissance•

על הלשכה להודיע מיד למעצמה האחרת את
.דבר ההצהרה

ARTICLE

49.

49

סעיף

Le Conseil administratif permanent, composé
des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et
du Ministre des Affaires Etrangères des PaysBas, qui remplit les fonctions de Président,
a la direction et le contrôle du Bureau International.

 המורכבת מהנציגים הדיפ,מועצת הקבע המינהלית
לומטיים של המעצמות המתקשרות שהואמנו להאג
 ממונה על הנה־, שישמש כנשיא,ומשר החוץ ההולנדי
.לת הלשבה הבין־לאומית והפיקוח עליה
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Le Conseil arrête son règlement d'ordre
ainsi que tous autres règlements nécessaires.

המועצה מתקינה לעצמה את סדרי הנוהל שלה
.ואת יתר התקנות הדרושות

Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

היא מחליטה בכל שאלות מינהל העשויות להת
.עורר ביחס לפעולות בית־המשפט

Il a tout pouvoir quant à la nomination,
la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.

בידיה הפיקוח המלא על מינוים׳ השעייתם ופי־
.טורם של פקידי הלשכה ועובדיה

Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.

היא קובעת את התשלומים והמשכורות ומפקחת
.על ההוצאות הכלליות

La présence de neuf membres dans les
réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement.
Les décisions sont •prises à la majorité des
voix.

באסיפות שזומנו כדין די בנוכחותם של תשעה
 ההחלטות.הברים כדי שיהיה תוקף לדיוני המועצה
.מתקבלות ברוב קולות

Le Conseil communique sans délai aux
Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il Leur présente chaque année
un rapport sur les travaux de la Cour, sur le
fonctionnement des services administratifs et
sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les
Puissances en vertu de l'article 43 alinéas 3
et 4.

המועצה מעבירה למעצמות המתקשרות בלא
 היא ממציאה.דיחוי את התקנות שאומצו על ידיה
 על,אותן בצירוף דו״ח שנתי על עבודת בית המשפט
 הדו״ח מכיל גם.פעולות המינהל ועל ההוצאות
תמצית מן הדברים החשובים שהועברו ללשכה על
 פסקאות,43 ידי המעצמות המתקשרות בתוקף סעיף
.4 ו־3

50

ARTICLE 50.

סעיף

Les frais du Bureau seront supportés par les
Puissances contractantes dans la proportion
établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

המעצמות המתקשרות ישאו בהוצאות הלשכה לפי
השיעור היחסי שנקבע לגבי הלשכה הבין־לאומית
.של איגוד הדואר העולמי

Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où
leur adhésion produit ses effets-

ההוצאות שייזקפו לחובת המעצמות המצטרפות
יחושבו החל מהתאריך שבו נכנסה הצטרפותן
.לתוקפה

CHAIMTRE III.-—DE LA PROCÉDURE ARBITRALE.
ARTICLE 51.

En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté
les règles suivantes qui sont applicables à la
procédure arbitrale, en tant que les Parties
ne sont pas convenues d'autres régies.
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בוררות

סדרי

.פ ר ק ג

51 ס״עיף
במגמה לעודד את פיתוח הבוררות׳ הסכימו המעצמות
המתקשרות על הכללים שלהלן שיחולו על סדרי
 זולת אם הסכימו בעלי הסכסוך על כללים,הבוררות
.אחרים
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ARTICLE

52

52.

סעיף

Les Puissances, qui recourent à l'arbitrage המעצמות הנזקקות לבוררות חותמות על שטר בוררין
signent un compromis dans lequel sont déter-  המועד שניתן,שבו מוגדר ברורות נושא הסכסוך
minés l'objet du litige, le délai de nomination  הסדר והזמן שבהם יבוצעו, הצורה,למינוי בוררים
des arbitres, la forme, l'ordre et les délais
.׳ והסכום שכל בעל63 התמםירים הנדונים בסעיף
dans lesquels la communications visée par
,סכסוך חייב להפקיד מראש לכיסוי הוצאותיו
l'article 63 devra être faite, et le montant de
la somme que chaque Partie aura à déposer
à titre d'avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s'il
y a lieu, le mode de nomination des arbitres,
tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal,
son siège, la langue dont il fera usage et celles
dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
ARTICLE

53.

La Cour permanente est compétente pour
l'établissement du compromis, si les Parties
sont d'accord pour s'en remettre à elle.
Elle est également compétente,
la demande est faite seulement par
Parties, après qu'un accord par la
lomatique a été vainement essayé,
s'agit :

même si
l'une des
voie dipquand il

, אם יש מקום לכך,כמו־כן מגדיר שטר הבוררין
 סמכויות מיוחדות,את אופן מינוים של בוררים
,העשויות בסופו של דבר להיות שייכות לבית־הדין
 והשפות בהן יהיה,מקום ישיבתו׳ השפה בה ישתמש
 כל התנאים, בדרך כלל, וכן,מותר להשתמש בפניו
.שהסכימו עליהם בעלי הסכסוך
53 ס ע י ף
בית־משפט הקבע מוסמך ליישב את שטר הבוררין״
.אם הסכימו בעלי הסכסוך להיזקק אליו לשם כך
 ואפילו הבקשה לכך מוגשת,כמו־כן הוא מוסמך
 לדון בסכסו,על ידי אחד בלבד מבין בעלי הסכסוך
 לאחר שכל הנסיונות להגיע לידי הבנה,כים הבאים
— :באמצעות הצינורות הדיפלומטיים נכשלו

1°• d'un différend rentrant dans un Traité
d'arbitrage général conclu ou renouvelé après
la mise en vigueur de cette Convention et qui
prévoit pour chaque différend un compromis
et n'exclut pour l'établissement de ce dernier
ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la
Cour n'a pas lieu si l'autre Parties déclare
qu'à scn avis le différend n'appartient pas à
la catégorie des différends à soumettre à un
arbitrage obligatoire, à moins que le Traité
d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le
pouvoir de décider cette question préalable;

 סכסוך הכלול באמנת בוררות כללית שנכרתה.1
או חודשה אחרי כניסת אמנה זו לתוקפה ושנקבעו
בה הוראות לגבי שטר בוררין בכל סכסוכים ושאינה
 את יישוב שטר, לא במפורש ולא מכללא,מוציאה
 אולם אי אפשר להי.הבוררין מסמכות בית המשפט
זקק לבית המשפט אם בעל הסכסוך השני מצהיר
שלפי דעתו אין הסכסוך שייך לסוג הסכסוכים שניתן
 זולת אם אמנת הבוררות,להגישם לבוררות חובה
מעניקה לבית דין הבוררות את סמכות ההחלטה
.בשאלה טרומית זו

2°. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une
autre Puissance comme dues à ses nationaux,
et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage
a été acceptée. Cette disposition n'est pas
applicable si l'acceptation a été subordonnée
à la condition que le compromis soit établi
selon un autre mode.

 סכסוך הנובע מחובות חוזיים שתובעת מעצמה.2
,אחת ממעצמת אחרת כחובות המגיעים לאזרחיה
 הסדר זה.ואשר לשם יישובו קבלה הצעת בוררות
אינו חל אם הקיבול כפוף לתנאי ששטר הבורדין ייו־
.שב באיזו דרך אחרת
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ARTICLE

54.

Dans les cas prévus par l'article précédent, le
compromis sera établi par une commission
composée de cinq^membres désignés de la
manière prévue à l'article 45 alinéas 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la Commission.
ARTICLE

55.

54 ס ע י ף
במקרים הנדונים בסעיף הקודם ייושב שטר הבוררין
על ידי ועדה המורכבת מחמישה חברים שנבחרו
.6  עד3  פסקאות,45 בדרך שנקבעה בסעיף
.החבר החמישי הוא יו״ר הועדה מכוח משרתו
55

סעיף

Les fonctions arbitrales peuvent être conférées
à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres
désignés par les Parties à leur gré, ou choisi
par Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente
Convention.

תפקידי הבורר יכול שיימסרו לבורר אחד בלבד או
לכמה בוררים שנבחרו על ידי בעלי הסכסוך כאוות
רצונם או שנבחרו על ידיהם מתוך חברי בית משפט
.הקבע לבוררות׳ שהוקם על פי אמנה זו

A défaut de constitution du Tribunal par
l'accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6.

לא הוקם בית־הדין על פי הסכמה ישירה בין
׳47  הולכים בדרך הנזכרת בסעיף,בעלי הסכסוך
.6  עד3 פסקאות

ARTICLE

56.

Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est
choisi pour arbitre, la procédure arbitrale
est réglée par Lui.
ARTICLE

57•

Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de
surarbitre, il nomme lui-même son Président.
ARTICLE

58.

En cas d'établissement du compromis par une
commission, telle qu'elle est visée à l'article
54, et sauf stipulation contraire, la commission elle même formera le Tribunal d'arbitrage.
ARTICLE

59.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un
des arbitres, il est pourvu à son remplacement
selon le mode fixé pour sa nomination.
ARTICLE 60.

A défaut de désignation par les Parties, le
Tribunal siège à La Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.
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56 ס ע י ף
,מקום שנבחר לבורר ריבונה או ראשה של מדינה
.יהא הוא קובע את סדרי הבוררות
57 ס ע י ף
.הבורר המכריע הוא אב בית הדין בתוקף תפקידו
 הוא,מקום שאין בית הדין כולל בורר מכריע
.ממנה את אב־בית־הדין שלו
58 ס ע י ף
מקום שיישוב שטר הבוררין הוא בידי ועדה״ כאמור
 תהא, ובאין הסכם האומר את ההיפך,54 בסעיף
.הועדה בעצמה מהווה את בית דין הבוררות
59 ס ע י ף
מת אחד הבוררים או פרש מתפקידו או אינו יכול
 הרי אותו,מאיזו סיבה שהיא למלא את תפקידיו
נוהל שנהגו בו לשם מינויו יהיו נוהגים בו לשם
.מילוי משרתו הפנוייה
60 ס ע י ף
 זולת אם בחרו בעלי הסכסוך,בית הדין יושב בהאג
.מקום אחר
בית הדין יוכל לשבת בשטחה של מעצמה שלי
.שית רק בהסכמתה של זו
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Le siège une fois fixé ne peut être changé
par le Tribunal qu'avec l'assentiment des
Parties.

משנקבע מקום הישיבה אין בית הדין יכול
.לשנותו אלא בהסכמת בעלי הסכסוך

ARTICLE 61.

61 ם ע י ף
לא נקבעה בשטר הבוררין שאלת השפות בהן ישת־
. יחליט בה בית הדין,משו

Si le compromis n'a pas déterminé les langues
à employer, il en est décidé par le Tribunal.
ARTICLE 62.

Les Parties ont le droit de nommer auprès du
Tribunal des agents spéciaux, avec la mission
de servir d'intermédiaires entre Elles et le
Tribunal.

62 ס ע י ף
בעלי הסכסוך זכאים למנות נציגים מיוחדים שיהיו
נוכחים בבית־ הדין ויפעלו כמתווכים ביניהם לבין
.בית הדין

Elles sont en outre autorisées à charger
de la défense de leurs à cet effet.

כן הם רשאים להעמיד להגנת זכויותיהם והאינ
טרסים שלהם לפני בית הדין פרקליטים או עורכי דין
.שימונו על ידיהם לתכלית זו

Les Membres de la Cour permanente ne
peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance
qui les a nommés Membres de la Cour.

חברי בית משפט הקבע אינם יכולים לשמש
 פרקליטים או עורכי דין אלא בשם המעצמה,כנציגים
.שמינתה אותם כחברים לבית המשפט

ARTICLE 63.

La procédure arbitrale comprend en règle
générale deux phases distinctes : l'Instruction
écrite et les débals.

63 ס ע י ף
 סדרי בוררות כוללים שני שלבים ברו,בדרך כלל
. טיעונים בכתב ודיונים בעל־פה: רים

L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs,
aux members du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et,
au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans
la cause• Cette communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau
international, dans l'ordre et dans les délais
déterminés par le compromis.

הטיעונים בכתב מתבטאים בכך שנציגיהם של
בעלי הסכסוך מעבירים לבית־הדין ולבעל הסכסוך
 תשובות, אם נחוץ,שכנגד ענינים וענינים־שכנגד וכן
 בעלי הסכסוך מצרפים להם את כל התעודות.עליהם
 אם, העברה זו תיעשה.והמסמכים הנדרשים בענין
 בסדר,במישרין ואם באמצעות הלשכה הבין לאומית
.ובמועד שנקבעו בשטר הבוררין

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par
les Parties ou par le Tribunal quand il le
juge nécessaire pour arriver à une décision
juste.

המועד שנקבע בשטר הבוררין יכול שיוארך על
ידי בעלי הסכסוך תוך הסכמה הדדית או על ידי בית
הדין מקום שהוא סבור שיש צורך בכך כדי להגיע
.לידי החלטת צדק

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le
Tribunal.

הדיונים מתבטאים בפיתוח המילולי של נימוקי
.הצדדים לפני בית הדין

ARTICLE 64.

Toute pièce produite par l'une des Parties
doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l'autre Partie.
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64 ס ע י ף
העתק מאושר של כל מסמך המוצג על ידי אחד מבע
.לי הסכסוך יועבר אל הצד שכנגד
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ARTICLE 65.

A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.
ARTICLE 66.

Ils ne sont publics qu'en vertu d'une
décision du Tribunal, prise avec l'assentiment
des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme
le Président. Ces procès-verbaux sont signés
par le Président et par un des secrétaires; ils
one seuls caractère authentique.
ARTICLE 67.

L'instruction étant close, le Tribunal a le
droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouxeaux qu'une des Parties voudrait
lui soumettre sans le consentement de l'autre.
ARTICLE 68.

Le Tribunal demeure libre de prendre en
considération les actes ou documents nounouxeaux sur lesquels les agents ou conseils
des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse•
ARTICLE 69.

Le Tribunal peut, eu outre, requérir des agents
des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En
cas de refus, le Tribunal en prend acte.
ARTICLE 70.

Les agents et les conseils des Parties sont
autorisés à présenter oralement au Tribunal
tous les moyens qu'ils jugent utiles à la
défense de leur cause.
ARTICLE 71.

Ils ont le droit de soulever des exceptions et
des incidents. Les décisions du Tribunal sur
ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
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65 ם ע יף
,אין בית הדין מתכנס עד שלא מסתיימים הטיעונים
.זולת אם נתעוררו נסיבות מיוחדות
66 ס ע י ף
 הם מתקיי.הדיונים מתנהלים בפיקוח אב בית הדין
 בהס,מים בפומבי רק אם בית הדין מחליט על כך
.כמת בעלי הסכסוך
הם נרשמים בפרוטוקול הנערך בידי המזכירים
 פרוטוקול זה נחתם.המתמנים על ידי אב־בית הדין
בידי אב בית הדין ובידי אחד המזכירים ופרוטו
.קול זה בלבד נודע לו אופי מהימן
67 ס ע י ף
אחרי סיום הטיעונים זכאי בית הדין לסרב לשמוע
דיון על כל תעודות ומסמכים חדשים שאחד מבעלי
הסכסוך ירצה להגיש לפניו שלא בהסכמת הצד
.שכנגד
68 ס ע י ף
הרשות בידי בית הדין לקבל לעיון תעודות או מסמ
כים חדשימ שנציגיהם או פרקליטיהם של בעלי הסכ
.סוך ירצו להפנות את דעתו אליהם
במקרה זה׳ הזכות בידי בית הדין לדרוש את
הראייתם של תעודות או מסמכים אלה׳ אבל הוא
.מחוייב להביאם לידיעת הצד שכנגד
69 ס ע י ף
מלבד זאת יכול בית הדין לדרוש מנציגיהם של בעלי
הסכסוך הראיית כל התעודות ולתבוע כל הביאורים
 רושם זאת בית־הדין, במקרה של סירוב.הנחוצים
.לפניו
70 ס ע י ף
הנציגים והפרקליטים של בעלי הסכסוך מוסמכים
להגיש בעל פה את כל הטענות שיראו אותן מועי
.לות להגנת ענינם
71

סעיף

 החלטות.הם זכאים להביע התנגדויות ולעורר נקודות
בית הדין בנקודות אלה הן סופיות ואינן יכולות
.להיות נושא לדיון לאחר מכן
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ARTICLE 72.

72

סעיף

Les membres du Tribunal ont le droit de
poser des questions aux agents et aux conseils
des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

חברי בית הדין זכאים להעמיד שאלות לפני הנצי
 ולדרוש מהם,גים והפרקליטים של בעלי הסכסוך
.הסברים בנקודות מסופקות

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal
pendant le cours des débats ne peuvent être
regardées comme l'expression des opinions
du Tribunal en général ou de ses membres
en particulier.

לא השאלות שהועמדו ולא ההערות שהושמעו
על ידי חברי בית הדין במהלך הדיונים אין לראותן
כהבעת חוות דעת על ידי בית הדין בכלל או על
.ידי חבריו בפרט

ARTICLE 73.

Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi
que les autres actes et documents qui peuvent
être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit.
ARTICLE 74.

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du
procès, de déterminer les formes, l'ordre et
les délais dans lesquels chaque Partie devra
prendre ses conclusions finales, et de procéder
à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.
ARTICLE 75•

Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal,
dans la plus large mesure qu'EUes jugeront
possible, tous les moyens nécessaires pour la
décisions du litige.
ARTICLE 76.

73

סעיף

בית הדין מוסמך להצהיר על סמכותו לפרש את שטר
הבוררין ואת שאר האמנות שיועלו על הפרק ולהחיל
.את עקרונות החוק

74

סעיף

בית הדין זכאי להוציא סדרי דין לניהול הענין׳ להח
בעל סכסוך. הסדר והזמן שבו חייב כל,ליט על הצורות
 ולסדר את כל הפעולות הפור,לגמור את טענותיו
.מליות הדרושות לשם טיפול בעדות

75

סעיף

 במלוא,בעלי הסכסוך מתחייבים להמציא לבית הדין
 את כל האינפורמציה,המידה האפשרית בעיניהם
.הדרושה לשם החלטה בענין
76

סעיף

Pour toutes les notifications que le Tribunal
aurait à faire sur le territoire d'une tierce
Puissance contractante, le Tribunal s'adressera directement au Gouvernement de cette
Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de
faire procéder sur place à l'établissement de
tous moyens de preuve.

לגבי כל ההודעות שעל בית הדין למסור בשטחה של
מעצמה מתקשרת שלישית יפנה בית הדין ישירות אל
 הוא הדין לגבי פעולות שיש.ממשלת אותה מעצמה
.לנקוט בהן לשם השגת עדות במקום

Les requêtes adressées à cet effet seront
exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation
intérieure. Elles ne peuvent être refusées que
si cette Puissance les juge de nature à porter
atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

בקשות אלה יש למלא אחריהן במידה שמרשים
זאת האמצעים העומדים לרשות המעצמה המתבקשת
 אי אפשר לדחות בקשות.על פי דיני המקום שלה
כאלה זולת אם המעצמה הנדונה סבורה שיש בהן
.משום לפגוע בזכויות הריבונות שלה או בבטחונה
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Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son
siège.

כמו כן יהיה בית המשפט תמיד זכאי לפעול
.באמצעות המעצמה שבשטחה הוא יושב

ARTICLE 77•

77 ס ע י ף
לאחר שהנציגים והפרקליטים של בעלי הסכסוך הגי
,שו את כל ההסברים והעדויות שלהם לתמיכת ענינם
.יכריז אב בית הדין על תום הדיונים

Les agents et les conseils des Parties ayant
présente tous les éclaircissements et preuves
à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis
clos et restent secrètes.

78 ס ע י ף
בית הדין דן בהחלטותיו בחשאי והדיונים נשארים
.סודיים

Toute décision est prise à la majorité
de ses membres.

.כל השאלות מוחלטות ברוב של חברי בית הדין

ARTICLE 78.

ARTICLE 79.

La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée
par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.
ARTICLE 80.

La sentence est lue en séance publique, les
agents et les conseils des Parties présents ou
dûment appelés.
ARTICLE 81.

La sentence, dûment prononcée et notifiée aux
agents des Parties, décide définitivement et
sans appel la contestation.
1
ARTICLE 82.

Tout différend qui pourrait surgir entre les
Parties, concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation
contraire, soumis au jugement du Tribunal
qui l'a rendue•
ARTICLE 83.

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire,
la demande doit être adressée au Tribunal qui
a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée
que par la découverte d'un fait nouveau qui
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79

סעיף

.הפסק צריך לפרט את הנימוקים שעליו הוא מבוסס
הוא מכיל בו את שמות הבורריםן הוא נחתם בידי
אב בית הדין ובידי הרשם או בידי המזכיר המשמש
.במקום הרשם
80 ס ע י ף
מקריאים את הפסק בישיבה פומבית שבה נוכחים
הנציגים והפרקליטים של בעלי הסכסוך או שאליה
.הוזמנו כדין
81 ס ע י ף
, שהוקרא והודע כדין לנציגי בעלי הסכסוך,הפסק
.מיישב לחלוטין את הסכסוך ואין מערערים עליו
82 ס ע י ף
כל מחלוקת המתעוררת בין בעלי הסכסוך בענין פירו
שי וביצועו של הפסק תובא לפני בית הדין שנתן
.אותו׳ אם אין הסכם הקובע אחרת

83 ס ע י ף
לשמור בשטר הבוררין את. בעלי הסכסוך יכולים
.הזכות לדרוש את תיקונו של הפסק
, זולת אם יש הסכם הקובע אחרת,במקרה זה
 דרישה.תופנה הדרישה אל בית הדין שנתן את הפסק
כזאת לא תוגש אלא על יסוד גילויה של עובדה חדשה
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eût été de nature à exercer une influence
décisive sur la sentence et qui, lors de la
clôture des débats, était inconnu du Tribunal
lui-même et de la Parties qui a demandé la
révision.

שיש בה כדי להשפיע השפעה מכרעת על הפסק
ואשר בשעת תום הדיונים לא היתה ידועה לא לבית
.הדין ולא לבעל־הםכםוך הדורש את התיקון

La procédure de révision ne peut être
ouverte que par une décision du Tribunal
constatant expressément l'existence du fait
nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant
à ce titre la demande recevable.

אין פותחים בהליכי תיקון אלא בהחלטת בית
הדין המציינת במפורש את קיומה של העובדה החד
שה׳ המכירה בה את האופי המתואר בפסקה הקודמת
- .והמכריזה שהדרישה קבילה על יסוד זה

Le compromis détermine le délai dans
lequel la demande de révision doit être formée.

שטר הבוררין קובע את המועד בו ניתן להגיש
.דרישת תיקון

84 ס ע י ף

ARTICLE 84.

La sentence arbitrale n'est obligatoire que
pour les Parties en litige.

.הפסק אינו מחייב אלא את בעלי הסכסוך

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une
Convention à laquelle ont participé d'autres
Puissances que les Parties en litige, celle-ci
avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances
a le droit d'intervenir au procès. Si une ou
plusieurs d'entre Elles ont profité de cette
faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

כשהפסק נוגע בענין פרשנותה של אמנה שמע־
,צמות אחרות מלבד בעלי הסכסוך הן צדדים לה
עליהן להודיע במועד הנכון לכל המעצמות החתו־
. כל אחת ממעצמות אלה זכאית להתערב בענין.מות
נוצלה זכות זו על ידי מעצמה אחת או יותר מאחת
.יהא הפירוש הכלול בפסק מחייב אותן במידה שווה
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ARTICLE 85.

סעיף

Chaque Parti supporte ses propres frais
et une part égale des frais du Tribunal.

כל צד משלם את הוצאותיו שלו וחלק שווה מהוצאות
.בית הדין

CHAPITRE I V . — D E LA PROCÉDURE SOMMAIRE

דין

D'ARBITRAGE

ב ו ר ר ו ת לפי
מקוצרים

ARTICLE 86.

86

En vue de faciliter le fonctionnement de la
justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de
nature à comporter une procédure sommaire,
les Puissances contractantes arrêtent les règles
ci-aprc •״qui seront suivies en l'absence de
stipulations différentes, et sous réserve, le cas
échéant, de l'application des dispositions du
Chapitre III qui ne seraient pas contraires.
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בית

סדרי

.ד

פרק

סעיף

במגמה להקל על הפעלת שיטת הבוררות בסכסוכים
המאפשרים סדרי דין מקוצרים מאמצות המעצמות
 שיש לנהוג לפיהם,המתקשרות את הכללים שלהלן
בהעדר הסדרים אחרים ובכפוף להסתייגות שהוראות
.פרק ג יחולו במידת האפשר
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ARTICLE

87.

87

סעיף

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisisent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des Membres
de la Cour permanente en dehors des Membres indiqués par chacune des Parties Ellesmêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort détermine lequel des candidats
ainsi présentés sera le surarbitre.

 שני הבוררים.כל אחד מבעלי הםפסוך ממנה בורר
 לא הגיעו לידי.שמונו כך בוחרים בורר מכריע
 מציע כל אחד מהם שני מועמדים,הסכם בנקודה זו
מתוך הרשימה הכללית של חברי בית משפט הקבע׳
להוציא את החברים שנתמנו על ידי כל אחד מבעלי
ושלא יהיו אזרחיו של זה או זה מבעלי- ,הסכסוך
הסכסוך משיכה בגורל קובעת מי מבין המועמדים
.שהוצעו יהיה הבורר המכריע

Le surarbitre préside de Tribunal, qui
rend ses décisions à la majorité des voix.

 ובית הדין,הבורר המכריע ישמש אב בית הדין
.נותן את החלטותיו ברוב דעות

ARTICLE

88.

A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe,
dès qu'il est constitue, le délai dans lequel les
deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.
ARTICLE

89.

Chaque» Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire
entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a
désigné.
ARTICLE

90.

La procédure a lieu exclusivement par écrit.
Toutefois, chaque Partie a le droit de demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté
de demander des explications orales aux
agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts
et aux témoins dont il juge la comparution
utile.

TITRE V.

DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE

91.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports «»ntre les Puissances
contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du
29 juillet 1899.
ARTICLE

92.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt
que possible.
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;

88

ס ע יף

בהעדר כל הסכם קודם קובע בית הדין׳ מיד אחרי
 את המועד בו חייב כל אחד מבעלי הסכסוך,הרכבתו
.להביא את ענינו לפניו
89

ם ע יף

כל בעל סכסוך מיוצג לפני בית הדין על ידי נציג
המשמש כמתווך בין בית הדין ובין הממשלה שמינ
.תה אותו
90

סעיף

 אולם כל אחד,ההליכים מתנהלים אך ורק בכתב
.מבעלי הסכסוך זכאי לדרוש כי יוזמנו עדים ומומחים
 יש לו הזכות לדרוש הסברים בעל, מצדו,בית הדין
פה מנציגי שני בעלי הסכסוך וגם מהמומחים והעדים
.שיראה בהתייצבותם בבית המשפט משום תועלת

 הוראות סיום.חלק ה
91

סעיף

 ביחסים שבין,לאחר שאמנה זו תאושר כדין תבוא
 במקום האמנה ליישוב סכסו,המעצמות המתקשרות
.1899  ביולי29 כים בדרכי שלום מיום

92

סעיף

.אמנה זו תאושרר בהקדם האפשרי
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Les ratifications seront déposées à La
Haye.

.האישרורים יופקדו בהאג

Le premier dépôt de ratifications sera
constaté par un procès-verbal signé par les
représentatnts des Puissances qui y prennent
part et par le Ministre des Affaires Etrangères
des Pays-Bas.

ההפקדה הראשונה של אישרורים תצוין בזכרון־
דברים שייחתם בידי נציגי המעצמות המשתתפות בו
.ובידי שר החוץ ההולנדי

Les dépôts ultérieurs de ratification se
feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

הפקדות האישרורים שלאחר מכן יבוצעו באמ
צעות הודעה בכתב הממוענת אל ממשלת הולנד
.והמלווה בכתב־האישרור

Copie certifiée conforme du procès-verbal
relatif au premier dépôt de ratifications, des
notifications mentionnées à l'alinéa précédent,
ainsi que des instruments de ratification, sera
immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date à laquelle il
a reçu la notification.

העתק מאושר כדין של זכרון־ הדברים המתייחס
 של הודעות הנז,להפקדה הראשונה של אישרורים
כרות בפסקה הקודמת ושל כתבי האישרור יישלח
לאלתר על ידי ממשלת הולנד׳ בצינורות הדיפלומ
טיים׳ אל המעצמות שהוזמנו אל ועידת השלום השניה
 במקרים.וכן לאותן המעצמות שהצטרפו לאמנה
 תודיע בו בזמן הממשלה,האמורים בפסקה הקודמת
האמורה למעצמות את התאריך בו קיבלה את ההו
.דעה

ARTICLE

93.

93

סעיף

Les Puissances non signataires qui ont été
conviées à la Deuxième Conférence de la
Paix pourront adhérer à la présente Convention.

מעצמות לא חתומות שהוזמנו אל ועידת השלום
.השניה יוכלו להצטרף לאמנה זו

La Puissance qui désire adhérer notifie
par écrit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion
qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

מעצמה הרוצה להצטרף מודיעה על רצונה
בכתב לממשלת הולנד ומוסרת לה את כתב ההצטר־
. והכתב מופקד בארכיונה של הממשלה האמורה,פות

Ce Gouvernement transmettra immédiateממשלה זו מעבירה מיד לכל המעצמות האחרות
ment à toutes les autres Puissances conviées שהוזמנו אל ועידת השלום השניה העתק מאושר כדין
à la Deuxième Conférence de la Paix copie  תוך ציון התאריך,של ההודעה ושל כתב ההצטרפות
certifiée conforme de la notification ainsi que
בו קיבלה את ההודעה
de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à
laquelle il a reçu la notification.
!
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ARTICLE

94.

Les conditions auxquelles les Puissances qui
n'ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
ARTICLE

95.

La présente Convention produira effet, pout
les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours
après la date du procès-verbal de ce dépôt et,
pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après
que la notification de leur ratification ou de
leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

96.

94

סעיף

התנאים שבהם יוכלו להצטרף לאמנה זו המעצמות
שלא הוזמנו אל ועידת השלום השניה ישמשו נושא
.להסכם מאוחר יותר בין המעצמות המתקשרות

95

ם ע יף

 לגבי המעצמות שלא השת־,אמנה זו תהיה לבת־פעל
 ששים יום,תפו בהפקדה הראשונה של אישרורים
 ולגבי,אחרי תאריך זכרון־הדברים של הפקדה זו
— המעצמות המאשררות לאחר מכן או מצטרפות
ששים יום אחרי שהודעת אישרורם או הצטרפותם
.נתקבלה על ידי ממשלת הולנד

96

סעיף

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention,
la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immédiatement copie ceritfiée conforme de la
notification à toutes les autres Puissances en
leur faisant savoir la date à laquelle il l'a
reçue.

מקום שאחת המעצמות המתקשרות רוצה להסתלק
 תימסר הודעה בכתב על ההסתלקות,מאמנה זו
לממשלת הולנד וזו תעביר מיד העתק מאושר של
ההודעה לכל יתר המעצמות ותודיע להן על התאריך
.בו נתקבלה ההודעה

La dénonciation ne produira ses effets
qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée
et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

ההסתלקות לא תהיה לבת־פעל אלא לגבי המע־
צמה המודיעה ואחרי תום שנה אחת מיום שההודעה
.הגיעה לידי ממשלת הולנד

ARTICLE

97.

97

סעיף

Un registre tenu par le Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du
dépôt de ratification effectué en vertu de l'article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à
laquelle auront été reçues les notifications
d'adhésion (article 93 alinéa 2) ou de dénonciation (article 96 alinéa 1).

בפנקס שינוהל על ידי מיניסטריון החוץ ההולנדי
יירשם תאריך ההפקדה של אישרורים שבוצעה בתו־
׳ וכן התאריך בו נתקבלו4 ו־3  פסקאות,92 קף סעיף
( או הודעות2  פסקה,93 הודעות ההצטרפות )סעיף
.(1  פסקה,96 ההסתלקות )סעיף

Chaque Puissance contractante est admise
à prendre connaissance de ce registre et à en
demander des extraits certifiés conformes.

כל מעצמה מתקשרת תהיה לה זכות גישה אל
.פנקס זה וזכות לקבל מתוכו נסחים מאושרים כדין

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont
revêtu la présente Convention de leurs signatures.

.ולראיה חתמו הצירים המוסמכים על אמנה זו
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Fait à la Haye, le dix-huit octobre mil
neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées
conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
1.

2.

Pour l'Allemagne:
Marschall.
Kriege.
Pour les Etats Unis d'Amérique :
Joseph H. Choate.
Horace Porter.
U. M . Rose.
David Jayne Hill.
C.S. Sperry.
William I. Buchanan.
Sous réserve de la Déclaration faite dans
׳
la séance plénière de la Conférence
du 16 octobre 1907.

3.

Pour l'Argentine :
Roque Saenz Pena.
Luis M . Drago.
C. Ruez Larreta.

4.

Pour !'Autriche-Hongrie :
Mérey.
Bon Macchio.

5.

 בעותק,1907  באוקטובר18 נעשתה בהאג ביום
 שיישאר מופקד בארכיון ממשלת הולנד ושהע־,יחיד
 בצינורות הדיפלו,תקים מאושרים הימנו יישלחו
. למעצמות המתקשרות,מטיים

:בשם גרמניה
מרשל
קדיגה

.1

:בשם ארה״ב של אמריקה
 צ׳ואט.יוסף ה
הורס פורטר
 רוז. מ.א
דוד ג׳יין היל
 ספרי. ם/צ
 בוקאנאן.ויליאם י

.2

בכפוף להצהרה שנמסרה בישיבת המליאה של
.1907  באוקטובר16הועידה ב־

:בשם ארגנטינה
רוק סאנס פנה
 דראגו.לואים מ
 לארטה. ר.ק

.3

:בשם אוםטריה־הונגריה
מדיי
בארון מאקיו

.4

Pour la Belgique :
A. Beernaert.
J. Van den Heuvel.
Guillaume.

:בשם בלגיה
 ברנארט.א
 ואן דן הוול.י
גיום

.5

6.

Pour la Bolivie :
Claudio Pinilla.

:בשם בוליביה
קלודיו פינילה

.6

7.

Pour le Brésil :
Ruy Barbosa.
Aves réserves sur l'article 53, alinéas 2,
3 et 4.

בשם ברזיל ז
.רוי ברבוסה
 ו־3,2  פסקאות,53 בהסתייגות לגבי סעיף

.7

8•

Pour le Bulgarie :
Général-Major Vinaroff.
Iv. Karandjouloff.

:בשם בולגריה
גנרל־מיור וינארוב
 קרנג׳ולוב.איב

.8
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9.

Pour le Chili :
- Domingo Gana.
Augusto Matte.
Carlos Concha.
Sous la réserve de la déclaration formulée à propos de l'article 39 dans la
septième séance du 7 octobre de la
première Commission.

10. Pour le Chine :
Loutsengtsiang.
Tsiensun.
11• Pour le Colombie:
Jorge Holguin.
S. Perez Triana.
M. Vargas.
12. Pour la République de Cuba :
Antonio S. de Bustamante.
Gonzalo de Quesada.
Manuel Sanguily.
13. Pour le Danemark :
C. Brun.
14. Pour la République Dominicaine :
dr. Henriquez Carvajal.
Apolinar Tejera.
15. Pour l'Equateur :
Victor M . Rendon.
E. Dorn Y de Alsûa.
16. Pour l'Espagne :
W. R. de Villa Urrutia.
José de la Rica y Calvo.
Gabriel Maura.
17. Pour la France :
Léon Bourgeois.
d'Estournelles de Constant.
L• Renault.
Marcellin Pellet.
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דומינגו גאנה
אוגוםטו מאטד׳
קרלום קונחה
 בישי39 בכפוף להצהרה שנוסחה בקשר לסעיף
 באוקטובר של הועדה הרא7בה השביעית ב־
.שונה
: בשם סין.10
לוטםנגטםיאנג
טסיינםון
: בשם קולומביה.11
חורגה הולגין
 פרס טריאנה.ס
 וארגאם.מ
: בשם הרפובליקה קובה.12
 דה בוםטאמאנטה.אנטוניו ם
גונםאלו דה קוויםאדה
• מנואל סנגואילי
: בשם דניה.13
 ברון.ק
: בשם הרפובליקה הדומיגיקאנית.14
 קרואחאל.ד״ר הנריקם א
אפולינאר טחרה
: בשם אקואדור.15
 דנדון.ויקטור מ
 דורן אי דה אלסואה.א
: בשם ספרד.16
 דה וילה אירוסיה. ר.ו
חוזה דה לה ריקה אי קאלוו
גבריאל מאורה
: בשם צרפת.17
ליאון בורז׳ואה
ד׳אסטורנל דה קונםטאן
 דנו.ל
מרםלן פלה
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18. Pour la Grande-Bretagne :
Edw. Fry.
Ernest Satow.
Reay.
Henry Howard.
19. Pour la Grèce :
Cléon Rizo Rangabé.
Georges Streit.
Avec la réserve de l'alinéa 2 de l'article
53.

: בשם בריטניה הגדולה.18
 פריי.אד
ארנםט םאטאו
ריי
הנרי הוארד
: בשם יון.19
קליאון ריזו רנגאבה
ג׳ורג׳ שטריים
.53  לסעיף2 בהסתייגות לגבי פסקה

20. Pour le Guatemala:
José Tible Machado.

: בשם גואטמאלה.20
חוזה טיבלה מאצ׳אדו

21. Pour le Haïti:
Dalbémar Jn Joseph.
J. N. Léger.
Pierre Hudicourt.

: בשם האיטי.21
דלבמאר ז׳אן דחף
 לדר. נ.ז
פייר אידיקור

22. Pour l'Italie:
Pompilj.
G. Fusinato.
23. Pour le Japon :
Pompili.
Avec réserve des alinéas 3 et 4 de l'article 48, de l'alinéa 2 de l'article 53
et de l'article 54.
24.

Pour le Luxembourg :
Eyschen.
Cte. de Villers.

25. Pour la Mexique :
G. A. Esteva.
S. B. de Mier.
F. L. de la Barra.
26. Pour le Monténégro :
Nelidowr.
Martens.
N. Tcharykow•
27. Pour le Norvège :
F. Hagerup.
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: בשם איטליה.22
פומפילי
 פוסינאטו.ג
: בשם יפן.23
אימארו סאטו
׳ לגבי48  לסעיף4 ו־3 בהסתייגות לגבי פסקאות
.54  ולגבי סעיף53  לסעיף2 פסקה
: בשם לוכסמבורג.24
איישן
הרוזן דה וייה
: בשם מכסיקו.25
 אםטווה. א.ג
 דה מיאר. ב.ם
 דה לה בארה. ל.פ
: בשם מונטינגרו.26
נלידוב
מרטנם
 צ׳אריקוב.נ
: בשם נורווגיה.27
 האגרופ.פ
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28. Pour le Panama :
B. Porras.

: בשם פנמה.?8
 פוראם.ב

29. Pour le Paraguay :
J. Du Monceau.

: בשם פאראגואי.29
דה מונםו. .ג

30. Pour les Pays-Bas :
W. H. de Beaufort.
T- M. C. Asser.
Den Beer Pourtugael.
J. A. Rôell.
J. A. Loeff.

: בשם הולנד.30
 דה בופורט. ה.ו
 אסר. ד. מ.ט
דן בר פורטוגל
 רל. א.י
 לף. א.י

31. Pour le Pérou :
C. G. Candamo.
32. Pour la Perse :
Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan.
Sadigh ul Mulk M- Ahmed Khan.
33. Pour le Portugal :
Marquis de Soveral.
Conde de Sélir.
Alberto d'Oliveira.
34. Pour la Roumanie :
Edg. Mavrocordato.
Avec les mêmes réserves formulées par
les Plénipotentiaires Roumains à la
signature de la Convention pour le
Règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.
35. Pour la Russie :
Nelidow.
Martens.
N. Tcharykow.
36. Pour le Salvador :
P. J. Matheu.
S. Perez Triana.
37. Pour le Serbie :
S. Grouïtch.
M. G: Milovanovitch.
M. G. Militchevitch.
38. Pour le Siam :
Mom Chatidej Udom.
C. Corragioni d'OrelliLuang Bhiivanarth Nariibal.
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: בשם פרו.31
 קאנדאמו. ג.ק
: בשם פרס.32
 סאמאד חאן.מומטאזוס־סאלטאנה מ
 אחמד חאן.צאדק אול מולק מ
:  בשם פורטוגל.33
מרקיז דה סובראל
הרוזן דה סליר
אלברטו ד׳אוליביירה
:בשם רומניה
 מאברוקורדאטו.אדג
באותה הסתייגות שהובעה על ידי צירה המוס
מך של רומניה בשעת החתימה על האמנה ליי
29שוב סכסוכים ביךלאומיים בדרכי שלום מ־
.1899 ביולי

.34

: בשם רוסיה.35
נלידוב
מרטנס
 צ׳אריקוב.נ
: בשם סלואדור.36
 מתיו.י.פ
 פרס טריאנה.ס
:  בשם סרביה.37
 גרואיץ׳.ס
 מילובאנוביץ׳. ג.מ
 מיליצ׳ביץ׳. ג.מ
: בשם סיאם.38
מום צ׳אטידג׳ אודום
 קוראגיוני ד׳אורלי.צ
לואנג ביואנארט נארובאל
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כ ת ב

ע .3בשם שוודיה:
י .הלנר

39. Pour la Suede:
Joli. Hellner.

 .40בשם הלווטיה:
קרלן
בהסתייגות לגבי סעיף ־  ,53פסקה .2

40. Pour la Suisse:
Carlin.
Sous réserve de l'arlicle 53, chiffre 2°.

 .41בשם תורכיה:
תורכאן
בכפוף להצהרות שנמסרו בפרוטוקול של ישי
בת המליאה התשיעית של הועידה מ־ 16באוק
טובר 1907

41. Pour la Turquie:
Turkhan.
Sous réserve des déclarations portées au
procès-verbal de la 9e Séance plenière
de la Conférence du 16 octobre 1907.

 ,42בשם אורוגאי:
הוםה בטל אי אורדונים

42. Pour l'Uruguay :
José Battle y Ordonez.

 ,43בשם ונצואלה:
ח .ג׳יל פורטול

Pour le Venezuela :
J. Gil Fortoul.

43.

רשימת המדינות שהן צדדים לאמנה:
ישראל
אוסטריה
אוסטרליה
אורוגואי
איטליה
איסלנד
אקוואדור
ארגנטינה
אדצות־הברית י
של אמריקה
בולגריה
בוליביה
בלגיה
ברזיל
בריטניה הגדולה
ואירלנד הצפונית

ברית המועצות
גואטמלה
גרמניה
דומיניקה
דניה
האיטי
הודו
הולנד
הונגריה
הלומדה
ונצואלה
יוגוסלבית
יון
יפן
לאום
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ד׳ בטבת תשכ״ג) 31בדצמבר (1963

לוכסמבורג
מכסיקו!
נורווגיה
ניו־זילנד'
ניקאראגואון
סין
סלוודור
ספרד
פאנאמה
פאקיםטן
פאראגואי
פולין
פורטוגל
פינלנד
פרו

פרם
ציילון
צ׳ילי
צ׳כוםלובקיה
צרפת
קובה
קולומביה
קונגו
קמבודיה
קמרון
קנדה
רומניה
שוודיה
תאילנד
תורכיה

כתבי אמנה  ,463כרך  — .13יישוב סכסוכים בדרכי שלום.
המחיר  80אגורות

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

